GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
empirismo, fenomenologia e gramática
==============================================================
Grupo coordenado pelo Prof. João Carlos Salles Pires da Silva e vinculado a seu
projeto de pesquisa “Paradigma e Dados dos Sentidos: A Reflexão FenomenológicoGramatical de Wittgenstein de 1930 a 1934, após o Abandono do Projeto de uma
Linguagem Primária”.
==============================================================
A percepção, o sensível, os dados dos sentidos são fonte inesgotável de enigmas
filosóficos e têm desafiado até o próprio empirismo, que pretendera erigir a prioridade
concedida ao sensível em uma sua vantagem comparativa na história da filosofia. Em
particular, o tema da percepção, de extrema relevância filosófica, situa-nos ele próprio
em um campo, cujos problemas costumam solicitar a reflexão até de correntes
irredutíveis como o empirismo e a fenomenologia. Com efeito, nesse campo fecundo de
investigação e de diálogo (que envolve tanto o empirismo clássico como seus
opositores, além do empirismo contemporâneo, da fenomenologia, da filosofia analítica
e, é claro, da obra de Wittgenstein) serão coordenadas atividades diversas de estudo e de
pesquisa, tendo certamente em conta como muitas destas questões são enfim retomadas
por Wittgenstein, já numa perspectiva fenomenológico-gramatical — o que não deixará
de nortear nosso trabalho, pois, em suma, nos interessa investigar descrições
gramaticais da objetividade, amiúde tecidas, mesmo nesse lugar de “pura experiência”,
em considerações sobre o necessário, o analítico, o a priori.
Estando assim determinados um tema e um campo de investigação, este Grupo de
Estudo e Pesquisa, dirigido a alunos do Curso de Filosofia, visa a:
− acompanhar, em número limitado, pesquisas discentes que lhe sejam correlatas;
− favorecer a redação de projetos de pesquisa que satisfaçam a padrões de rigor e, por
conseguinte, possam pleitear bolsas como as do PIBIC ou, principalmente, possam
resultar em monografias de qualidade, como as de conclusão do bacharelado;
− possibilitar a leitura cuidadosa e conjunta de textos clássicos, em encontros
quinzenais, começando com leitura da Investigação acerca do Entendimento
Humano, de David Hume;
− apoiar eventos ou publicações do Departamento de Filosofia ou do Núcleo de
Estudos em Filosofia.
==============================================================
Primeiro Encontro: 08/05/2000, às 14 horas, na Sala do Núcleo de Estudos em
Filosofia, quando serão apresentados o cronograma de atividades e a bibliografia
complementar.
==============================================================

