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Ata do Simpósio Internacional de Kant a Hegel 

 

AGEMIR BAVARESCO1  

JAIR TAUCHEN 

EVANDRO PONTEL 

 

 

 

  

Simpósio Internacional de Kant a Hegel (20 e 21 de novembro de 2018) 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, (PUCRS), 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Auditório do Prédio 40.  

Nos dias 20 e 21 de novembro de 2018 aconteceu na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) o Simpósio Internacional de Kant a 

Hegel. O evento ocorreu no Auditório do Prédio 40, contando com a 

participação de estudantes, pesquisadores e especialistas interessados no tema 

da filosofia alemã clássica e suas influências a partir do legado do pensamento 

de dois pilares da filosofia ocidental, Kant e Hegel. Além de pesquisadores 

brasileiros de várias universidades federais e demais instituições de ensino, 

estiveram presentes participantes de seis países (Alemanha, Argentina, Chile, 

Colômbia, Itália e Peru). 

 O objetivo geral do Simpósio consistiu em promover o debate entre 

professores, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação em 

Filosofia sobre o período da filosofia alemã que vai de Kant até Hegel e suas 

influências. A proposta de participação foi estendida e publicizada por meio 

de mídias digitais, contando com o importante apoio da Editora Fi, que foi 

uma parceira fundamental no processo de publicização e de chamada aos 

interessados, estudantes, professores, pesquisadores em nível de graduação e 

pós-graduação. A partir desse objetivo a equipe organizadora, composta pelos 

professores Prof. Dr. Agemir Bavaresco (Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul - PUCRS), pelo Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann 

(FernUniversität in Hagen), e pelo Prof. Dr. Jair Inácio Tauchen e Prof. Dr. 

Evandro Pontel (PUCRS) estabeleceram por meio de um processo dialógico 

uma programação que proporcionasse viabilizar a efetivação do alcance do 

                                                 
1 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Contato: abavaresco@pucrs.br.  

mailto:abavaresco@pucrs.br
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objetivo geral, propiciando um espaço de encontro, de intercâmbio e de troca 

de saberes entre os participantes. 

 O Simpósio foi promovido pela FILORED em parceria com a Escola 

de Humanidades através do Programa de Pós-graduação em Filosofia, 

contando com o apoio do CDEA, (Centro de Estudos Europeus e Alemães), 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 

com a parceria estabelecida com a Editora Fi, que desenvolveu o importante 

e estratégico papel tanto na divulgação do evento quanto no processo de 

inscrição e submissão dos resumos das comunicações aos participantes, por 

meio de sua plataforma e das demais mídias que deram visibilidade ao 

Simpósio Internacional de Kant a Hegel. Como resultado do Simpósio será 

organizada a publicação de um e-book que comprenderá o conjunto das 

comunicações apresentadas em formato de artigo, a partir das discussões e 

temáticas que foram abordadas durante o evento. 

 A FILORED por se caracterizar enquanto uma rede Germano-Latino-

americana de investigação e doutoramento proporciona o intercâmbio 

Germano-Latino-americano no âmbito da investigação filosófica sobre a 

filosofia clássica alemã que vai de Kant a Hegel. Além de reunir e apoiar 

iniciativas e pesquisas que versem sobre temas filosóficos concernentes à 

filosofia clássica alemã proporciona espaços de amplo debate e intercâmbio 

entre pesquisadores e estudantes. O seu objetivo principal é a promoção da 

juventude no contexto da investigação orientada internacionalmente, a fim de 

obter o doutoramento duplo entre duas universidades-membro, que é 

composta por nove Instituições de Ensino que estão interligadas e atuam 

conjuntamente na realização dessa rede. 

 Assim, a FILORED proporciona aos doutorandos dessas nove 

universidades (Pontificia Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires, 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile, Institut für Philosophie 

I der Ruhr-Universität Bochum, Universidade Federal do Ceará - Brasil, 

Universidad Diego Portales - Chile, Pontifícia Universidade Católica do Perú, 

Lima, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg e Universidade Nacional de 

Colômbia) realizarem investigações em nível doutoral de forma estruturada e 

supervisionada, por meio de um intenso intercâmbio com professores e 

doutorandos, a partir de contextos complementares de recepção e de 

investigação dos clássicos da filosofia alemã. 
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 A solenidade de abertura do Simpósio ocorreu dia 20 de novembro às 

9h e foi presidida pelo Prof. Dr. Agemir Bavaresco. Contou com a presença 

do coordenador da FILORED Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann e do Decano 

da Escola de Humanidades, Prof. Dr. Draiton Gonzaga de Souza. Após o 

momento inicial de saudação e boas-vindas aos presentes ambos os 

professores fizeram uso da palavra e destacaram a importância do evento e a 

possibilidade de que esse fosse um momento importante de discussão sobre 

os temas clássicos da filosofia alemã, sua relevância e importância para o 

pensamento filosófico na atualidade. Na sequência o Prof. Dr. Thomas Sören 

Hoffmann proferiu a conferência de abertura que versou sobre o tema 

Darstellung versus Selbstdarstellung des Begriffs: Zum Verhältnis von 

transzendentaler und spekulativer Logik. 

 Após a conferência e um breve momento de discussão e diálogo com 

os ouvintes, a programação prosseguiu por meio das sessões de comunicações 

que foram organizadas em formato de blocos. Esse formato ordenado por 

meio da apresentação de três comunicações propiciou que cada um dos 

participantes tivesse um tempo de 20 minutos para fazer sua explanação. 

Após as exposições foi previsto um espaço de tempo de 30 minutos para 

indagações, questionamentos, debates e interlocuções entre os apresentadores 

e os demais ouvintes. 

 Em cada um dos dias foi previsto e disposto na agenda do Simpósio 

dois blocos de comunicações, de tal forma que aconteceu, respectivamente, 

um bloco no período matutino e o outro no período vespertino. Ao fim do 

primeiro dia o encerramento das atividades acadêmicas se deu às 17h30m por 

meio da conferência ministrada pelo Prof. Dr. Hardy Neumann (Pontificia 

Universidad Catolica de Valparaiso - Chile), que tratou do tema Tras el 

incondicionado cosmológico: la determinación del concepto de mundo en 

Kant. Em seguida, os participantes foram recepcionados às 19h no Centro de 

Convivência —Prédio 22 (PUCRS)— para um jantar de confraternização que 

contou com uma expressiva participação, o qual foi organizado pelo Prof. Dr. 

Jair Inácio Tauchen. 

 No segundo dia de Simpósio, às 9h aconteceu a mesa-redonda que 

contou com a participação do Prof. Dr. Agemir Bavaresco, do Prof. Dr. 

Federico Orsini e da Profª. Dra. Marloren Lopes Miranda, na qual foi 

abordado o tema Sobre a tradução e lançamento da obra Ciência da Lógica 

—G. W. Hegel—. Na oportunidade o Prof. Dr. Agemir Bavaresco que 
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coordenou a tradução da obra do pensador alemão destacou a importância de 

podermos contar com uma tradução em língua portuguesa de uma obra 

fundamental no âmbito filosófico. Além disso, reafirmou que a referida 

traduação desempenha um papel importante por contribuir na recepção da 

Ciência da Lógica e no desenvolvimento de novas pesquisas em nível de 

Brasil. Em seguida, os professores, Prof. Dr. Federico Orsini e a Profª. Dra. 

Marloren Lopes Miranda apresentaram um breve relato acerca da experiência 

como o grupo de pesquisadores procedeu durante o processo de tradução. 

Esse processo de elaboração da tradução foi realizado através de uma Equipe 

de Tradução, que operou em uma dinâmica demarcada pelo diálogo e pelo 

constante aprendizado entre os membros participantes. 

 Na sequência, de acordo com o previsto na agenda aconteceu o 

primeiro bloco de comunicações que culminou com o encerramento das 

atividades da primeira parte do dia. A partir das 14h se desenvolveu o segundo 

bloco de comunicações que finalizou a sessão das comunicações previstas. A 

Comissão organizadora foi assessorada pela comissão executiva assim 

constituída: Adilson Felício Feiler, Eduardo Garcia Lara, Francisco Jozivan 

Guedes de Lima, Federico Orsini, Isis Hochmann de Freitas, Marloren Lopes 

Miranda e Olmaro Paulo Mass. Esses membros das comissão executiva 

estiveram diretamente envolvidos nas atividades desenvolvidas no evento e 

no desempenho das mediações durante a apresentação das comunicações.  

Ao todo foram apresentadas 41 comunicações durante os dois dias em 

que se desenvolveram as atividades concernentes ao Simpósio, dispostas 

conforme o que segue [autor(es)/tema]: Agemir Bavaresco; Eduardo Garcia 

Lara “Teoria da reflexão como alienação em Hegel e Marx”; Adilson Felicio 

Feiler “A lógica reconciliante de Hegel em torno às categorias kantianas”; 

Adriana Fernández Vecchi “La sittliche Gesinnung, el modo ético, la 

identidad política y el Estado en la Filosofía del Derecho de Hegel”; 

Alexandre S. Barbosa “Ontologia e estatuto do sujeito a partir de Hegel”; 

Alexandre Teles “O sistema de Schopenhauer em debate com Jacobi e 

Schelling”; Daniel Peres Santos “Kant on freedom of the will and human 

dignity: a foundation for the Universal Declaration of Human Rights”; 

Damián J. Rosanovich “El trabajador del Estado en el Vormärz: una crítica 

de la teoría hegeliana del funcionariado”; Eduardo Luft “Hegels Dialektik und 

reductio ad absurdum”; Emerson de Lima Pinto “Hegel e o mundo invertido: 

ecos de Gadamer sobre a dialética na Filosofia do Direito e na História”; 
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Esteban Mizrahi “Dilemas de la representación política en la filosofía del 

Estado de Hegel”; Francisco Jozivan Guedes de Lima “Com Kant, contra 

Hegel: possíveis equívocos hegelianos da crítica ao formalismo moral-

deontológico kantiano”; Federico Orsini “Existem regras lógicas? Sobre a 

resposta de Hegel a um desafio do ceticismo pós-kantiano”; Fernando Moledo 

“El concepto kantiano de la dignidad humana como respuesta al presunto 

formalismo de la fundamentación crítica de la moral”; Gabriela Nascimento 

Souza “As diferentes formas do início da ciência filosófica: Hegel e a origem 

de suas lógicas”; Gregory Gaboardi “O a priori em Kant e em Hegel”; Lelia 

Edith Profili “El concepto hegeliano de lo absoluto en el Differenzschrift 

(1801) y el proyecto de una transformación especulativa de la metafísica”; 

Héctor Ferreiro “El debate en el Juicio de Núremberg sobre el rol de la 

filosofía clásica alemana en el surgimiento ideológico del nazismo”; Henor 

Luiz dos Reis Hoffmann “Crítica de Honneth ao modelo construtivista 

kantiano”; Jacinto Páez “Filosofía histórica y crítica filosófica en el post-

kantismo”; João Alberto Wohlfart “O lugar filosófico de Hegel no Idealismo 

alemão”; Konrad Utz “A síntese originária de Kant e a dialética de Hegel”; 

Lucas Antonio Saran; Danilo Saran Vezzani “Idealismo e realismo: uma 

crítica hegeliana e russelliana à Bradley”; Luciano Sampaio Gomes Rolim 

“Os ideais práticos em Kant”; Marcelo Lucas Cesco “O movimento do 

Absoluto no seu Vir-a-ser. Observações a partir da Ciência da Lógica”; Marco 

Rampazzo Bazzan “A dimensão teológico-política de Fichte”; Marcos Cesar 

Paes de Carvalho Filho “Direito, autoconsciência e liberdade na Fundação do 

Direito Natural de Fichte”; Marloren Lopes Miranda “Kant, Hegel e a Teoria 

das Cordas: uma estrada para a unificação?”; Maria Alejandra Gutierrez 

Correa “Consideraciones generales sobre la conciencia estética del concepto 

de genio de Kant a Hegel”; Matheus Arthur Gadelha Costa “A Consciência 

Individual e a Lógica do Sacrifício na Fenomenologia do Espírito”; Miguel 

Alberti “El pensamiento filosófico temprano de Friedrich von Hardenberg 

(Novalis) y sus derivas posteriores”; Natália Acurcio Cardoso “A situação da 

arte dentro do processo da consciência em Hegel”; Olmaro Paulo Mass; 

Evandro Pontel “A condição da obra de arte e a possibilidade de um 

pensamento crítico ao presente: um diálogo entre Hegel, Adorno e 

Agamben”; Paulo Roberto Cardoso; Levindo Ramos “Opinião pública e 

Liberdade no Estado de Direito”; Rafael da Silva Cortes “Cultura e 

Aufklärung como representações do Sumo Bem no mundo”; Raphael 

Machado de Castro; Vinícius Guimarães Dias Francisco “De Kant a Hegel: 
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legados para a Estética e o século XX”; Rita de Cássia Souza Tabosa Freitas; 

Antônio Justino de Arruda Neto “O olhar cosmopolita: atualidades da 

proposta de Paz Perpétua kantiana”; Robinson dos Santos “O ceticismo e seu 

significado na Introdução à Fenomenologia do Espírito”; Roger Antonio 

Pérez García “Desinterés, juego e idea estética: la recepción de la estética 

kantiana en la filosofía de Schopenhauer”; Rosana Pizzatto “Liberdade e 

intersubjetividade no sistema de Hegel”; Victor Duplancic “Saber absoluto, 

metafísica e história”; Wagner de Avila Quevedo “O fragmento Juízo e Ser 

de Hölderlin: a motivação teórica para uma revisão do idealismo”. 

 Após o término desse momento que contemplou o bloco final de 

apresentação de comunicações ocorreu à mesa redonda de encerramento que 

contou com a presença e a contritbuição do Prof. Dr. Thadeu Weber 

(PUCRS); do Prof. Dr. Hector Ferreiro (CONICET - Argentina) e do Prof. 

Dr. Konrad Utz (UFC), oportunidade em que cada um dos professores 

discorreu acerca do tema Relevância do pensamento de Kant e Hegel para a 

filosofia na atualidade, seguido de um momento de debates, de 

questionamentos e de interlocuções com os demais participantes. Por fim, no 

momento de encerramento do Simpósio Internacional de Kant a Hegel, o 

Prof. Dr. Agemir Bavaresco fez uso da palavra reafirmando a satisfação e a 

ímpar oportunidade de a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), por meio da Escola de Humanidades e do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia ter sediado esse importante Simpósio Internacional, 

agradecendo a cada um e a cada uma dos/das participantes que prestigiaram 

o evento e que o engrandeceram com sua participação. Agradeceu, ainda, a 

presença do Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann (FernUniversität in Hagen), 

coordenador da FILORED, e as demais entidades parceiras que tornaram 

possível a realização do evento. Destacou, por fim, a importância do trabalho 

colegiado realizado tanto pela Comissão organizadora do evento quanto pela 

comissão executiva que cooperou de modo a concorrer para o bom 

desempenho das atividades previstas na agenda do evento. 

 Após o encerramento oficial do Simpósio Internacional de Kant a 

Hegel realizou-se a reunião dos Coordenadores da Rede Germano-Latino-

americana de investigação e doutoramento (FILORED), que foi coordenada 

pelo Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann. Na reunião foram tratados temas de 

interesse da Rede de investigação. Os assuntos tratados versaram basicamente 

sobre a possibilidade de inserção de novas Instituições de Ensino Superior 



Agemir Bavaresco; Jair Tauchen; Evandro Pontel                                             Simpósio Internacional de Kant a Hegel 

Revista de Estudios Kantianos                                                                                                                    ISSN-e: 2445-0669 

Vol. 4, Núm. 1 (2019): 178-184                                                                                              DOI: 10.7203/REK.4.1.14269 
184 

que tenham curso de Doutorado e tenham uma relevante pesquisa nos temas 

ligados à filosofia clássica alemã em nível de doutoramento, além das nove 

Instituições supramencionadas, que já compõem a rede. Outro tema tratado 

girou em torno à questão da proposta de data e local para a realização do 

próximo Simpósio Internacional. 
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