
IV Simpósio Internacional sobre Metafísica e Filosofia Contemporânea 
4 a 6 de novembro de 2013

Esse evento possui três características marcantes: a consideração de uma área nem sempre 

privilegiada no contexto filosófico brasileiro, o caráter internacional, a proposta de um evento 

itinerante  e  o  expressivo  número  de  instituições  mineiras  articuladas  na  sua  organização  e 

realização.

O evento tem sido uma oportunidade para a promoção de discussões de alto nível em 

torno  dos  temas  clássicos  da  metafísica,  no  sentido  de  um do  reexame  das  tradições;  mas, 

também no sentido um momento para se pensar a reemergência dessas temáticas no contexto das 

abordagens contemporâneas na filosofia. Aproximar a metafísica das abordagens e perspectivas 

da filosofia contemporânea e trazer para o público brasileiro as contribuições de pesquisadores de 

prestígio internacional tem sido os objetivos gerais do evento.

A primeira edição teve como temática “A história da filosofia” e privilegiou justamente o 

olhar sobre a filosofia contemporânea. A segunda edição teve como temática a polêmica em torno 

do anúncio do “fim” da metafísica, tomando como mote o provocativo título de um artigo de J.-L. 

Marion,  La fin de la fin de la Métaphysique, publicado em 1986. A terceira edição do evento 

tratou da relação entre a metafísica e o atualíssimo tema da violência. A temática escolhida para a 

quarta  edição  é  “metafísica  e  liberdade”.  Um tema clássico  é  recuperado,  mas  é  tomado na 

perspectiva contemporânea como aquilo que “se coloca no horizonte da existência”; de onde, a 

questão colocada pelos organizadores: “a origem para qualquer metafísica não seria a liberdade?” 

Ainda que essa questão coloque em xeque as bases das visões tradicionais da metafísica, nos 

vemos  forçados  a  pensar  em  que  sentido  “pode  a  liberdade  figurar  como  base  para  a 

determinação”.

Quanto  ao  caráter  internacional,  desde  sua  primeira  edição,  o  evento  conta  com  a 

participação de prestigiados pesquisadores da Europa e da América Latina. O Prof. Paul Gilbert 

da Universidade Gregoriana de Roma tem sido um importante  incentivador  das propostas  de 

diálogos do evento. Outros pesquisadores de renome que participaram de edições anteriores são 

os professores Juan Manuel Navarro Cordon e Laura Piccioni, além dos professores Manfredo 
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Araújo de Oliveira e Marcelo Perine, do Brasil.

Desde a realização da primeira edição na Faculdade Católica de Uberlândia, em 2008, 

organizada em parceira com a Universidade Federal de Uberlândia, o evento vem construindo e 

consolidando parcerias entre instituições de ensino e pesquisa em filosofia do Estado de Minas 

Gerais. Em 2009, o evento ocorreu na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e foi 

organizado em parceria com a Faculdade Católica de Uberlândia e a Universidade Federal de 

Uberlândia. Em 2011, o evento ocorreu em Montes Claros, norte de Minas, e foi organizado pela 

Unimontes, em pareceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a Faculdade 

Católica  de  Uberlândia,  a  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  e  a  Universidade  Federal  de 

Uberlândia. Além das instituições organizadoras da edição de 2011, a edição de 2013 conta ainda 

com a inclusão da Universidade Federal de São João del-Rei, escolhida para ser a anfitriã, da 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Há que se 

reconhecer os méritos do Prof. Ibraim Vitor de Oliveira, da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, pelo seu trabalho à frente da organização e divulgação de várias edições, o que tem 

contribuído para a consolidação e prestígio do evento junto à comunidade filosófica brasileira.

O IV Simpósio,  a  ser realizado em São João del-Rei,  está sendo organizado para um 

público previsto de 400 e 500 pessoas, entre os dias 4 e 6 de novembro de 2013. Além do lugar  

especial reservado na programação para as conferências, essa quarta edição buscou organizar e 

distribuir os horários e as atividades das apresentações de comunicações e das mesas-redondas 

em torno de seis eixos temáticos: Metafísica, Lógica e Ontologia; Metafísica e Cultura; Política e 

Liberdade;  Liberdade,  Educação  e  Ensino  de  Filosofia;  Metafísica  e  Racionalidade;  Ética  e 

Metafísica; e, Religião e Liberdade.

Prof. Dr. Rogério Antônio Picoli
(UFSJ – São João del-Rei – MG –  Brasil)

rogerpicoli@hotmail.com
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