
39ª Semana de Filosofia da UnB

A 39ª Semana de Filosofia da UnB aconteceu em Brasília entre os dias 6 e 10 de junho do 

presente ano 2011, e foi dedicada à reflexão sobre Filosofia no Brasil;  especificamente sobre a 

situação atual dos estudos filosóficos no país; a quase total ausência de autores brasileiros e latino-

americanos nos curriculos de filosofia, as metodologias de acesso ao acervo filosófico nacional, e 

outros  tópicos  relacionados.  O  evento  comemorou  também  o  25º   aniversário  da  criação  do 

departamento de filosofia da UnB. 

Na abertura do evento, no dia 6, foi feita uma homenagem ao maior historiador vivo da 

filosofia no Brasil, professor Antonio Paim, criando-se a cátedra Paim, que funcionará através de 

convite anual para palestrante de renome vir a Brasília falar sobre problemas vinculados com o 

filosofar brasileiro e latino-americano. A homenagem contou com a presença do próprio professor 

Paim. A seguir, o professor Luiz Alberto Cerqueira, da UFRJ, apresentou a conferência de abertura 

da Semana. 

Um dos objetivos deste evento consistiu em reunir  em Brasília quatro coordenadores de 

grupos  de  Filosofia  no  Brasil;  além  do  professor  Cerqueira,  os  professores  José  Mauricio  de 

Carvalho, da UFSJ, coordenador do grupo Santos do CNPq, o professor Paulo Margutti, aposentado 

da UFMG e Faje, e Julio Cabrera, organizador do evento e coordenador do grupo Fibral do CNPq. 

Isto permitiu estabelecer bases sólidas para futuros contatos entre esses diversos grupos e outros, 

que serão futuramente integrados numa rede de comunicação virtual visando atividades conjuntas. 

Ao longo dos cinco dias da semana, foram apresentadas conferências e palestras sobre este 

tópico, tanto de professores locais quanto de professores convidados, destacando-se a presença do 

professor Carlos Pérez Zavala, especialista em pensamento latino-americano, com vasta obra na 

área.  Além  das  palestras  e  conferências,  aconteceram  quatro  mesas  redondas  sobre  tópicos 

históricos, políticos, de ensino e de criação de textos filosóficos; nestas mesas houve participação 

tanto de professores quanto de estudantes, de graduação e pós-graduação. Finalmente, no último 

dia, o professor Nelson Gomes, o mais antigo professor da casa, apresentou uma conferência sobre 

o departamento de Filosofia da UnB, como uma forma de homenagem aos professores fundadores 

(dos quais estavam presentes, além do próprio professor Nelson Gomes, os professores Estevão 

Rezende Martins e Ubirajara Calmon). 

O evento foi pela primeira vez em sua história transmitido ao vivo pela Internet,  o que 

permitiu certa interação com participantes longínquos, e um registro inédito do acontecido durante 

esses cinco dias.
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Entre os resultados obtidos pelo evento, ficou clara, após os debates, a importância para a 

formação do estudante brasileiro de filosofia do acesso crítico e questionador ao rico acervo do 

pensamento gerado no nosso próprio país, assim como levá-lo a pensar na inserção do pensamento 

brasileiro  na  América  Latina.  Longe de  nortear-se  por  um intuito  nacionalista,  buscou-se,  pelo 

contrário,  resgatar  a universalidade intrínseca à  filosofia,  salientando a importância  de  estudar 

pensamentos oriundos de todo o universo filosófico (pelo menos ocidental). 

A existência efetiva de grupos de pesquisa da filosofia no Brasil ao longo do país, mostra 

que existe já uma preocupação pela recuperação e visualização do pensamento nacional e latino-

americano. Durante esses cinco dias, a Semana de Filosofia de Brasília foi sede de uma reflexão 

ponderada sobre esta situação e seus desdobramentos,  e serviu para visualizar, de uma maneira 

unificada, alguns dos esforços que estão sendo feitos no país nessa importante área de estudos.  

Prof. Dr. Julio Cabrera
(Universidade de Brasília – Brasília – DF – Brasil)
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