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A tarefa de situar a amizade dentro da filosofia, logo leva a uma constatação de que a amizade não 
apresenta uma definição unívoca entre os filósofos, e também varia de acordo com cada contexto 
cultural.  A amizade em Sócrates tinha outras preocupações, além dos estudos sobre a natureza e 
o universo, já que seus anseios também se voltavam sobre a conduta humana, ou seja, sobre o 
que é bom, o que é justo, e outras indagações sobre como se viver bem.  Trata-se de uma pesquisa 
de caráter essencialmente teórico-filosófica na área de Filosofia da Educação que será 
desenvolvida por meio da análise, clarificação, compreensão, aprofundamento, contextualização e 
exposição de conceitos, restabelecimento de movimentos argumentativos, identificação de teses 
e explicitação de pressupostos. O método específico desta pesquisa compreende a leitura, 
fichamento, interpretação e produção de textos que ajudem na compreensão do problema a ser 
tratado.   Embora a cultura da Grécia arcaica abranja diferentes visões sobre a amizade, foi com o 
advento do logos e da filosofia que houve em certo sentido, uma ruptura com a visão cosmológica 
mítica.  Nos diálogos platônicos do segundo período, como em República e o Banquete, onde são 
propostas por Platão as Teorias das Ideias e o Mito da Caverna, a amizade continua a ter um 
aspecto racional e está em consonância com a busca pelo conhecimento. É no diálogo com o 
outro, que a amizade tem a sua importância para construir o conhecimento filosófico. Mas, sem 
dúvida, o tratado sobre a amizade de Aristóteles se torna consistente por ser desenvolvido com 
uma precisão que não foi constatada desde o começo da história da filosofia; o problema da 
amizade foi posto desde Sócrates, mas o mesmo problema da amizade foi recolocado de modo 
empírico por Aristóteles, ou seja, a amizade não é uma essência que está situada fora dos objetos 
ou nas ideias, mas a amizade aristotélica é fundamentada nas observações das relações entre os 
cidadãos para posteriormente ser formulada a ideia dos mesmos.     CNPq - Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico     
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O presente trabalho visa expor brevemente a filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari na obra O 
que é a filosofia? e quais são os pressupostos da atividade filosófica que envolve o pensar em 
criações conceituais que diferem da atividade desenvolvida pela Ciência e a Arte. Pretendemos 
tomar como referencial teórico as explicitações de Deleuze e Guattari, sobre a questão do afeto e 
a formação do conceito em filosofia.   Segundo Deleuze e Guattari, todo o conceito tem uma 
história, embora sua história se desdobre em ziguezague e cruze talvez outros problemas ou 
outros planos diferentes. Sob esse ponto de vista, o conceito apresenta-se, na maioria das vezes, 
"com pedaços ou componentes vindos de outros conceitos, que respondiam a outros problemas e 
supunham outros planos" (DELEUZE, 1992, p. 29). Por outro lado, do ponto de vista de seu devir 
um conceito mantem relação com outros conceitos, mas desta vez situados no mesmo plano. 
Aqui, afirmam Deleuze e Guattari, "os conceitos se acomodam uns aos outros, superpõem-se uns 
aos outros, coordenam seus contornos, compõem seus respectivos problemas, pertencem à 
mesma filosofia, mesmo se tem histórias diferentes. Com efeito, todo o conceito, tendo um 
número finito de componentes bifurcará sobre outros conceitos, compostos de outra maneira, 
mas que constituem outras regiões do mesmo plano, que respondem a problemas conectáveis, 
participam de uma co-criação" (DELEUZE, 1992, p. 30).  A partir dos princípios de conexão e 
heterogeneidade, foi possível explorar a concepção da formação do conceito em filosofia, e a 
conjugação com seus componentes (potência e pensamento) nas obras de Deleuze e Guattari que 
tratam de questões heterogêneas. Podemos concluir que a formação do conceito na atividade de 
filosofar se encontra em um plano distinto da Ciência e da Arte.         
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Primeiramente, tanto o pensamento de Deleuze quanto o de Spinoza, estavam em torno da 
criação do conceito afeto e o pensamento não representativo. Deleuze ao invés de seguir Spinoza, 
e ter toda cautela em repetir o já dito, é como se ele o precedesse, interferindo na história de um 
pensamento simultaneamente o que dá a conhecer, e não dando-o a conhecer senão para que do 
mesmo modo interfira nele: já que Deleuze em Spinoza é também Spinoza em Deleuze. A primeira 
questão a ser colocada é a de que não objetivamos neste trabalho investigar o afeto (potência e 
pensamento-não representativo) nas obras de Deleuze a partir de analogias ou comparações 
sistemáticas entre obras, limitando a descrição do conceito de afeto enquanto teoria pura, mas 
sim explicitar como objeto de análise, o modo como os afetos podem ser sentidos por meio das 
obras de arte  Deleuze faz mais do que repensar, faz de alguma forma o pensar em Spinoza, ou o 
pensar em Spinoza, alojando-se no interior do elemento teórico, do meio vivo onde se constrói 
toda sua obra, não reduzindo a uma combinação doutrinal, a um sistema, não se restringindo a 
entrar em contato com uma filosofia, como a de Spinoza, como ela é, e descrever seu discurso de 
forma objetiva e exaustiva, de uma perspectiva estática, mas sim, dinamicamente, produz como se 
fosse a primeira vez, o movimento intelectual que a fez tornar o que é. O conceito de afeto e o 
pensamento não representativo, será discutido como um conceito heterogêneo, pois pode se 
constatar que o conceito de afeto passou por modificações que designavam diferentes problemas 
para a filosofia. A ideia é representativa, mas devemos diferenciar a ideia que somos (o espírito 
como ideia do corpo) das ideias que temos, diz Deleuze. A realidade objetiva de uma ideia é o 
objeto que ela representa; enquanto sua realidade formal é que nos afeta, de acordo, de acordo 
com sua perfeição . A representação inerente a noção de ideia, remete a uma perspectiva que 
ocupa lugares comuns na História da Filosofia, um pensamento majoritário, que coloca a noção de 
representação ou imaginário como uma verdade evidente         
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INTRODUÇÃO No entanto, como um interpretante determina seu objeto através da mediação de 
um conceito? Ou mesmo, como se dá que um objeto externo possa ser uma força que dá forma ao 
conceito? Segundo Hegel, a identidade não pode subsistir por si mesma, mas tem de gerar 
oposição. Logo, a lógica tradicional é revisitada nos pontos que tangem os princípios, a saber o de 
identidade e não contradição. Neste sentido, a realidade descrita por Hegel não poderia ser 
apreendida por meio de proposições singulares sem ao menos violar um dos princípios, pois 
identidade e diferença estão indissociavelmente ligados ao Geist. "Além disso, porém, o que inicia 
já é; mas da mesma maneira ainda não é. Os opostos, ser e não ser estão, portanto, nele, em 
unificação imediata; ou ele é sua unidade indistinta" (HEGEL, 2011, p. 57). Por sua vez, Peirce, 
aplicando os conceitos das categorias fenomenológicas chega às formas lógicas básicas, ou seja, 
ao conceito de signo. Nossa capacidade para conhecer e determinar nossa conduta no mundo está 
imbuída de uma realidade ontológica, caracterizando-se como uma capacidade semiótica. Para 
compreender esta divisão é necessário compreender que a estrutura do ser (Hegel) e do mundo 
(Peirce) estão na base de toda a realidade. Por meio de sincronias e idiossincrasias presentes nas 
obras dos dois autores pretendemos construir o conceito de signação.  OBJETIVOS A abordagem 
teórica parte da reconstrução de fragmentos dos sistemas filosóficos de Hegel e Peirce, buscando 
intersecções que corroborem para a compreensão e análise referente à conectividade entre 
mente e mundo e suas transliterações para contexto teorético. O ponto de partida de cada um dos 
sistemas é considerado de forma relevante, a saber, pelo viés ontológico e pelo fenomenológico 
respectivamente, com intuito de extrair a delimitação de um novo conceito, a saber, o que 
denominamos signação. METODOLOGIA Reconstrução conceitual, descrição e discernimento de 
bases que constituem o estofo para que possamos garantir a percepção de uma proposta teórica 
concatenada à realidade objetiva e modo de entender o mundo em conformidade com regras de 
validade pertinentes à linguagem adequada.             
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A questão da política não está restrita á apenas uma abordagem etimológica e generalizante, 
ainda que tal conhecimento possa ser importante, na medida em que fixa bases semióticas e 
conceituais relevantes para o delineamento da historicidade e a compreensão da política na 
sociedade hodierna. Nesse sentido, a história da civilização vem discutindo o conceito e sua 
pratica cotidiana, nas relações humanas ao longo do tempo e sob a imensa força dos interesses 
individuais e coletivos, culturais e econômicos, e à ortodoxia da sedução pelo poder e a 
dominação. Compreender esta trajetória e possibilitar um espaço para o diálogo e a discussão em 
torno da temática da política, nos dias atuais, parece ser um subsídio essencial à formação de todo 
aquele que se enquadre na categoria de cidadão. Por isso, ao focalizar esta questão nesta direção, 
entende-se que o presente projeto de pesquisa se justifica, face à contribuição que possa trazer à 
discussão e à reflexão da questão, em prol de uma cidadania instituinte e instituída a favor da 
condição humana, é plenamente justificável e necessário.  a) Compreender o termo política, a 
partir de autores e referências consagradas academicamente; b) elaborar um constructo 
conceitual que exprima a posição de pensadores e forneça a possibilidade de construção de um 
conceito autônomo do termo política e das relações de poder na sociedade humana; c) abrir um 
espaço para discussão das condições em que se estabelece a políticas e as relações de poder na 
contemporaneidade, no Estado democrático de direito ocidental e neoliberal.  O material, que se 
constitui no referencial primário da pesquisa, de cunho eminentemente, mas não exclusivamente 
bibliográfico, está fixado no bojo de textos de autores que tratam do tema e fazem parte de 
escopo acadêmico que pode compor a formação do pensador crítico sobre a questão encetada. 
Isto não dispensa a participação de outras fontes secundárias, encontradas em entrevistas, vídeos 
e filmes, fóruns e palestras, além de pesquisa de campo, que deverá ocorrer em uma segunda fase 
da referida pesquisa, que ora deverá estar em curso, após aprovação.             
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       Este artigo visa investigar a ética na filosofia de Aristóteles, através da elucidação da virtude, 

afim de compreender como ocorre a formação humana na escola atual. A ética não se limita apenas 

a um sistema conceitual filosófico sobre como se orientar com base em perpetuação de valores 

morais, mas antes de tudo, a ética é um hábito que constitui o sujeito para orientar ações que visem 

o bem dos outros e da equidade coletiva. Concluímos que os problemas escolares devem abranger 

tanto a dimensão ética como a epistêmica. Contudo em virtude da dificuldade em concretizar esses 

objetivos na escola, os alunos têm sido cada vez mais encaminhados pelos educadores aos 

profissionais da saúde, na qual a prática da normalização por meio da medicalização, vem cada vez 

mais substituindo a responsabilidade ética de diversos agentes dentro e fora da escola. Palavras-

chave: Aristóteles, formação humana e escola.   CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. 
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       O Ensino da Filosofia é um desafio para os professores, pois, nem sempre existe uma situação 
propícia para que a atividade se torne o filosofar. Os desafios do Ensino de Filosofia na Educação 
Básica é analisar se há ou não no processo de ensino a utilização de métodos adequados ao 
recomendado pela Base Nacional Comum Curricular, na concepção dos objetivos de aprendizagem 
como forma de interação social. Os resultados propõem-se a fornecer uma base para os 
professores que pretendam se valer desses objetivos nas aulas. Entendemos que os resultados 
serão satisfatórios para a compreensão da Filosofia. 
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       Neste artigo buscamos reconstruir a estrutura que permeia a unidade do conceito de 
teleofuncionalismo cunhado por Ruth Millikan, relacionando-o com a análise da estrutura 
fenomenológica apresentada por Charles S. Peirce. Ao elaborar seu modelo de configuração de 
mundo o filósofo descreve as categorias que compõem a realidade, a saber, Primeiridade, que 
corresponde ao que há de acaso, Secundidade, referente à alteridade no mundo e Terceridade, 
que é a regularidade percebida como lei. Nesse sentido, a natureza do significado sugere um 
substrato contextual, em que há uma conexão mediada entre mundo, pensamento e discurso. É 
em função desta temática que buscamos estabelecer um recorte de reflexão, apoiando-nos em 
reconstruções conceituais imbricadas à leitura de realidade. 

 


