
2017 – Ano III – Volume III – Número XIII                                                                          ISSN – 2358-7482 

1 

 

 

 

 

Editorial 
 

 
Virada filosófica 2016 

Por: Gleisson Roberto Schmidt1 

gleisson.schmidt@gmail.com 

 

 

Caro leitor, cara leitora 

 

Este número especial de IF-Sophia ao qual você tem acesso é resultado 

do trabalho do FEF – Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia e Ensino de 

Filosofia em parceria com a Comissão Editorial da revista.  

Formado em 2015 no Departamento Acadêmico de Estudos Sociais 

(DAESO) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) -  campus 

Curitiba, o FEF congrega pesquisadores docentes e discentes de diferentes 

instituições de Ensino Superior e da Educação Básica, bem como colaboradores 

estrangeiros. Dedica-se à Linha de Pesquisa Metodologia Filosófica, na qual 

problematiza de forma abrangente os desafios do ensino de Filosofia na Educação 

Básica, Técnica, Tecnológica e no Ensino Superior.  

                                                 
1 É Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, é Mestra em Filosofia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná – PUC/ PR, é Especialista em Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/ PR, é Graduado e Licenciado em Filosofia pela Universidade 

Federal do Paraná – UFPR, é Graduado em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA e Graduado em 

Teologia pela Escola Superior de Teologia do Instituto Concórdia de São Paulo – EST-ICSP. É servidor público federal, 

docente do Ensino Superior lotado na Universidade Federal Tecnológica do Paraná – UTFPR, atuando na Pós-

graduação de Tecnologia, ministra as disciplinas de Tópicos Especiais em Tecnologia, Filosofia da Ciência e da 

Tecnologia, Filosofia III, Ética Profissional, Tecnologia e Sociedade. É Coordenador do Projeto de Pesquisa sobre O 

conceito de natureza, no Projeto de Extensão sobre Seminários FEF 2017 – Reformas e revoluções. É revisor do 

periódico “Athens journal of humanities & arts”. É autor de artigos em periódicos nacionais e internacionais como o 

“Chiasmi international” (2015), “Cadernos de pesquisa interdisciplinar em Ciências Humanas” (2013), “Paideia” (2011) 

e “Iluminuras” (2008). É coautor dos livros “Na Anthropology of Philosophical Studies” (2016), “Merleau-Ponty em 

Florianópolis” (2015), “XV Encontro Nacional da ANPOF: Filosofia Contemporânea” (2013) e “Psicanálise em 

perspectiva” (2009). 
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Munido de tal proposta, o grupo desenvolve diferentes atividades de 

extensão e de popularização da Filosofia, bem como um projeto editorial. Entre as 

atividades de extensão inclui-se a realização de seminários permanentes, 

denominados Seminários FEF. Os Seminários FEF constituem um esforço de 

conjunção dos diferentes objetivos que caracterizam a vida universitária (ensino, 

pesquisa, extensão) que pretende pôr seus participantes em contato com os 

resultados mais recentes das pesquisas de palestrantes convidados, destacar 

aspectos importantes de conteúdos contemplados em disciplinas da área de 

Filosofia na UTFPR e desenvolver tópicos usualmente não cotejados pelas 

mesmas.  

Ainda entre as atividades de extensão promovidas pelo FEF está a 

Virada Filosófica 2016. Promovida em parceria com o DAESO, com a Fundação 

Cultural de Curitiba e com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a 

Virada Filosófica 2016 foi um evento comemorativo aos 500 anos da publicação 

da obra Sobre o Melhor Estado de uma República que Existe na Nova Ilha Utopia 

(1516) - ou, simplesmente, A Utopia -, do filósofo inglês Thomas Morus (1478-

1535). Sob o tema 500 Anos de Utopia, a Virada Filosófica 2016 contou com 4 

palestras principais, uma mesa-redonda, 18 oficinas sobre temas variados, 

sessões de Cinema e Filosofia, oficinas de Filosofia para crianças e lançamentos 

de livros. Foram mais de 40 horas de atividades que aconteceram em centros 

culturais e universidades de Curitiba nos dias 26 e 27 de agosto de 2016. Tais 

atividades abordaram, além dos 500 anos da publicação do livro de Thomas 

Morus, outras seis datas comemorativas importantes para a história da Filosofia 

que transcorrem em 2016: 

- os 400 anos do primeiro processo sofrido por Galileu Galilei (1616); 

- os 200 anos da publicação do 2º volume da Ciência da Lógica, de Hegel (1816); 

- os 120 anos da publicação de Matéria e Memória, de Henri Bergson (1896); 

 

-Sophia 

 
Revista eletrônica de investigação filosófica, científica e tecnológica 



2017 – Ano III – Volume III – Número XIII                                                                          ISSN – 2358-7482 

3 

 

 

 

 

- os 50 anos da publicação de As palavras e as coisas, de Michel Foucault, e da 

Dialética Negativa, de Theodor Adorno (1966); 

- os 10 anos da Lei nº 15.228/06 (25/7/2006), que institui as disciplinas de 

Filosofia e de Sociologia na Matriz Curricular do Ensino Médio no PR. 

Integrando a Semana Cultural da Prefeitura de Curitiba, a Virada 

Filosófica 2016 contou com o apoio da APP-Sindicato, UTFPR, PUCPR, UFPR e 

IFEP. 

Estes Anais contemplam parte das sete temáticas da Virada. Ele inicia 

com o dossiê sobre os 10 anos da Lei 15.228/06, documento que já se tornou 

histórico a partir da publicação da Lei Federal 13.415/17 (sobre a reforma do 

Ensino Médio). Realizada na Capela Santa Maria na manhã do dia 27 de agosto, a 

mesa-redonda sobre a lei estadual que incluiu as disciplinas de Filosofia e de 

Sociologia na Matriz Curricular do Ensino Médio no Estado do Paraná contou 

com a participação de Angelo Vanhoni (autor do projeto de lei), bem como dos 

professores Eduardo Sales O. Barra (UFPR), Jairo Marçal (Unibrasil), Ileizi 

Luciana Fiorelli Silva (UEL) e Emmanuel Appel (UFPR).  

Na sequência, o Prof. Benito Eduardo Maeso (IFPR), um dos 

palestrantes da Virada, reflete acerca da atualidade da Dialética Negativa, obra do 

filósofo alemão Theodor Adorno. Entre os artigos originados das oficinas do 

evento encontram-se textos representativos das temáticas sobre os 120 anos de 

publicação de Matéria e Memória, de Henri Bergson, dos 50 anos da publicação 

de As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, bem como os resultantes das 

oficinas de temática livre, as quais recobrem um variado leque de interesses - 

desde a filosofia da Natureza até à Estética, do tema da liberdade ao da justiça 

social, da literatura de ficção à contemporaneidade filosófica. 

Registramos aqui nossa gratidão à Comissão Científica e à Comissão de 

Apoio, aos palestrantes e moderadores das oficinas, bem como às entidades 

parceiras e apoiadoras e aos indivíduos que de uma forma ou de outra  
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colaboraram com o evento. Sem eles a Virada Filosófica 2016 não teria sido 

possível. Da mesma maneira, agradecemos à AGComunique – agência de notícias 

do Curso de Comunicação Organizacional da UTFPR – pela cobertura do evento. 

Agradecemos também à Comissão Científica dos Anais bem como à da IF-Sophia, 

de cuja conjunção de esforços resultou o presente volume. Por fim, dirigimos um 

agradecimento especial ao Prof. José Provetti Júnior, o qual prontamente acolheu 

a proposta do FEF quanto a este número especial da revista e cuja atuação 

possibilitou sua publicação. 

2016 foi o ano da Virada em Curitiba. Desejamos a você, agora, uma 

boa leitura! 
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