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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia
Centro de Estudos de Pragmatismo
GRUPO DE PESQUISA PRAGMATISMO E ÉTICA

Direção: Prof. Dr. Ivo A. Ibri

Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Devido a pandemia, as reuniões, a exemplo do
iniciado em março de 2020, começarão de forma remota. Caso retornem as presenciais, será
discutido um novo calendário.
Datas: Segundas-feiras (quinzenal): 10 e 24 de agosto, 08 (excepcionalmente na terça) e 21 de
setembro, 05 e 19 de outubro e 03 (excepcionalmente na terça), 16 e 30 de novembro.

Ementa para 2º semestre de 2020:
Após o estudo de vários textos de filósofos das éticas contemporâneas de fundo racional, com o
intento de fundamentação não metafísica e ou religiosa, as quais se defrontam com as inevitáveis
questões filosóficas das relações entre o particular e o universal, entre o abstrato e o concreto, entre o
bom e o justo, que se desenrolam no seio da razão pública prática, neste semestre, estudaremos textos
de Aristóteles, notadamente os livros da Ética a Nicômaco, na qual essas e outras questões já estavam
colocadas.
Assim, pretende-se, ao estudar o conceito central da ética aristotélica, o de sabedoria prática,
naturalmente inserida na natureza do individual, ligada à experiência e inerentemente plural enquanto
fenômeno, saber como ela se retrata no conceito finalístico de bem e o constitui, abrindo-se às possíveis
analogias com a transformação kantiana da ética em uma deontologia, uma ética do dever e da
solidariedade, mediante à aplicação da racionalidade ao princípio da consciência universal. Ao mesmo
tempo, pode-se refletir sobre o fio da evolução da filosofia ética, com a mudança, por Aristóteles, da
transcendência da ética platônica para a imanência da razão prática e a subsequente transformação, por
Peirce, da perspectiva transcendental kantiana em uma filosofia da experiência.
Em complemento, nas reuniões dos dias 21 de setembro e 05 de outubro, o membro do grupo e
doutorando Júlio César D’Oliveira apresentará o seminário “Estudo da Obra O Mercador de Veneza, sob a
Ótica da Ética Peirciana”, com análise da obra de Willian Shakespeare, O Mercador de Veneza, amparada,
dentre outros, sob o conceito de ética desenvolvido por Peirce, em seu pensamento de maturidade, como
ciência normativa teorética, porém de vínculo à categoria fenomenológica da segundidade, possibilitando
reflexões e analogia entre a ética das virtudes de Aristóteles, contingentes, e a raiz formulada por Peirce,
base das éticas contemporâneas.
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Coordenadores:
José Luiz Zanette - Doutor em Filosofia pela PUC-SP, com tese sobre a ligação da Ética do Discurso com o
Pragmatismo Clássico. Contato: Zanetteinho@gmail.com.
Júlio César D’Oliveira – Doutorando em Filosofia pela PUC-SP, com pesquisa sobre as Ciências Normativas
peircianas, com ênfase no teor da admirabilidade extraída das condutas éticas. Contato:
doliveira007@hotmail.com
Contato do CEP-PUCSP e outras informações:
E-mail: cep.puc@gmail.com
Site: http://www.pucsp.br/pragmatismo/

