
As inscrições para o Mestrado 

abrirão em breve. Confira as datas 

e o edital no site do PPGFIL 

(www.cchla.ufrn.br/ppgfil). 

 

Caríssimos colegas e alunos,  

O informativo PPGFIL n.º 4 vem com novidades. Trazemos a primeira entrevista da história do nosso informa-

tivo, a entrevista com o doutorando Rafael Lucas, ex-aluno do nosso mestrado que teve aprovado seu livro para 

ser publicado pela editora da UFRN. Parabenizamos o Rafael e o prof. Eduardo Pellejero que também teve apro-

vado um livro seu para publicação pelo mesmo edital.  
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Nesta edição: 

Defesas do Mestrado 1 

Livro “O que é Metafísi-

ca?” 

1 

Teoria Platônica do  

Prazer 

2 

Borges: Labirintos 

25 da morte de Jorge Luís 

2 

Doação de Livros 

Biblioteca Setorial CCHLA 

3 

Entrevista  

Rafael Lucas de Lima 

3 

  

O QUE É METAFÍSICA? 

 Este livro é resultado do Colóquio Internacional 

de Metafísica promovido pelo Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Em sua terceira edição, o evento foi 

realizado em abril de 2009, com a presença de pesquisa-

dores nacionais e estrangeiros em torno da questão “Que 

é Metafísica?”.  

 “O que é Metafísica?”, organizado pelos professo-

res Jaimir Conte  e Oscar Federico Bauchwitz, já está a 

venda na secretaria do PPGFIL, CCHLA, sala 706. 

Defesas do Mestrado 

Parabenizamos os alunos da turma de 

2009/2010 que defenderam ou que 

defenderão seus projetos este ano: 

 1. Rafael Lucas de Lima 23 de 

março, orientado por Alípio de  Sousa. 

 2. Myrna Suyanny Barreto no 

dia 06 de outubro,  orientada por 

Fernanda Bulhões.  

 3. Amanda Viana de Sousa no 

dia 24 de outubro, orientada por Oscar 

Federico.  

  4. Hildemar de Araújo Bezerra 

no dia 04 de novembro, orientado por 

Juan Bonaccini.   

 5. Carlos Moisés de Oliveira no 

dia 29 de novembro, orientado por 

Cinara Nahra. 

 6. Avelino Aldo de Lima Neto 

no dia 30 de novembro, orientado por 

Cinara Nahra.   

 7. Gilberto Benedito de 

Oliveira no dia 07 de dezembro, 

orientado por Alípio Sousa.  

 8. Lis Helena Aschermann 

Keuchegerian no dia 15 de 

dezembro, orientada por Oscar 

Federico. 

 9. Jailson Silva Lopes no 

dia  16  de dezembro, orientado por  

Cinara Nahra. 

Seleção Mestrado 
2012 
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BORGES: LABIRINTOS 
25 ANOS DA MORTE DE JORGE LUIS BORGES 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
MESA I. BORGES E NÓS (quarta-feira, 23 de novembro de 2011. 15:00-

16:30) 

 
Ilza Matias de Sousa 
Eduardo Pellejero 
Soliana de Araújo Silva 

 

MESA II. BORGES: PENSAMENTO E TRADIÇÃO (quarta-feira, 23 de 

novembro de 2011. 18:00-19:30) 

 
Jaqueline Engelmann 
Luiz Fernando Fontes Teixeira 
Edrisi Fernandes 

 
MESA III. BORGES: DIÁLOGOS (quinta-feira, 24 de novembro de 2011. 

16:00-17:30) 

 
Sandra S. F. Erickson 
Maria Emilia Monteiro Porto 
Oscar Federico Bauchwitz 

 
MESA IV. LABINTOS DE BORGES (quinta-feira, 24 de novembro de 2011. 

18:00-19:30) 

 
Angela Almeida 
Francisco Ivan 

 O curso foi ministrado pelo Prof. 

Dr. Marcelo Pimenta nos dias 08 a 11 de 

novembro, das 14h às 17:40h.  

 O professor apresentou questões 

principais da teoria platônica do prazer, 

através da leitura de passagens dos diá-

logos Protágoras, República e Filebo.  

 A curso foi promovido pelo Pro-

grama de Cooperação Acadêmica - PRO-

CAD "Filosofia Antiga" firmado com a 

UFMG e coordenado pelo Prof. Dr. 

Markus Figueira da Silva. 

Teoria Platônica do 
Prazer 

Foi realizado nos dias 23 e 

24/11, o evento “Borges: 

Labirintos”, organizado 

pelo Prof. Oscar Federico e 

pelo doutorando Luiz Fer-

nando Fontes Teixeira. 
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Foram doados à Biblioteca Setorial do CCHLA títulos de importantes autores da filosofia como Arthur Scho-

penhauer, Martin Heidegger e Friedrich Nietzsche. Essa doação foi efetuada através do projeto firmado entre 

a UFRN  (sob coordenação do Prof. Oscar Federico) e a Universidad de Buenos Aires (sob coordenação da 

Profª Cláudia D’Amico), CAPES MINCyT 196/2011.  

Doação de Livros 

Entrevista com Rafael Lucas de Lima 

Aluno do Programa Integrado de Doutorado em Filosofia UFRN/UFPB/UFPE. 

Rafael, fale sobre sua formação filosófi-

ca. 

 A filosofia entrou em minha vida através do 

direito. Um dia, durante uma aula de filosofia do 

direito, ouvi falar pela primeira vez da alegoria da 

caverna, de Platão, que me chamou muito a aten-

ção. A partir desse momento, decidi estudar filoso-

fia, apesar de não saber muito bem o que ela era. 

Assim, em 2005, ingressei na licenciatura em filo-

sofia na UFRN e, algum tempo depois, deixei o 

curso de direito para me dedicar exclusivamente à 

filosofia. Em 2009 ingressei no mestrado em meta-

física e ética, recebendo o grau de mestre em mar-

ço deste ano com uma dissertação sobre o conceito 

de pseudoconcreticidade em Karel Kosik, orienta-

da pelo prof. Alípio. Atualmente, no doutorado em 

ética e filosofia prática, estou estudando o desen-

volvimento do indivíduo e da individualidade em 

J. S. Mill, sob orientação da prof. Cinara. 

Fale sobre o processo de publicação da 

dissertação. 

 O processo para que minha dissertação vi-

esse a ser publicada como livro foi bastante sim-

ples. Através do Informativo do PPGFIL, tomei 

conhecimento do edital da PROEX/UFRN de apoio 

à publicação de livros impressos, a partir do que 

foi só seguir as orientações do edital e esperar a 

divulgação dos livros aprovados. O lançamento 

do meu primeiro livro – Kosik e o mundo da 

pseudoconcreticidade – será no próximo ano, 

embora ainda não tenha uma data específica  

para isso. 

Fale um pouco acerca da sua dissertação 

sobre K. Kosik. 

 Numa aula de filosofia da ciência, ministra-

da por Edrisi, entrei em contato, ainda que rapida-

mente, com o pensamento de Kosik, ao qual o au-

tor do texto que estávamos estudando referia. Pou-

co tempo depois descobri que minha mãe tinha a 

Dialética do concreto (1963), principal obra filosó-

fica de Kosik, e resolvi então lê-la. Se à época eu 

estava em dúvida no que tange a qual seria o tema 

da minha dissertação de mestrado, após a leitura 

da Dialética essa dúvida foi dissipada. Decidi, en-

tão, estudar o principal conceito abordado na Dia-

lética – a pseudoconcreticidade – que, para Kosik, 

diz respeito, grosso modo, à existência autônoma 

dos produtos e criações humanas e à redução dos 

seres humanos ao nível de uma praxis utilitária, 

problemas esses que ele vê como decorrentes da 

simbiose contemporânea entre a economia, a ciên-

cia e a técnica. 

 

Pedimos a todos para que ajudem a alimentar o in-

formativo enviando e-mail (com o titulo “noticia 

para o informativo”) para o PPGFIL 

(ppgfil@cchla.ufrn.br) ou para o e-mail da coorde-

nadora (cinaranahra@hotmail.com) sobre qualquer 

atividade, informação sobre eventos, resultados de 

pesquisa, livros publicados e tudo aquilo que vocês 

acreditam que deva ser compartilhado com os cole-

gas.  


