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PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM FILOSOFIA 

CENTRO DE ESTUDOS DE PRAGMATISMO 

 

Responsável: Prof. Dr. Ivo Assad Ibri 

 

GRUPO DE PESQUISAS SOBRE ÉTICA CONTEMPORÂNEA 

Local: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Rua Ministro Godói, 969 - 4º andar – Sala 4B-15 

Dia / Hora: Segundas-feiras (quinzenal), das 14h00 às 16h. As reuniões ocorrerão nas seguintes datas: 27 

de agosto, 10 e 24 de setembro, 8 e 29 de outubro e 19 de novembro.  

Não haverá encontros nas semanas do congresso da ANPOF (22 a 26 de outubro) e do 18º EIP - PUCSP 

(5 a 9 novembro).  

 

Proposta das pesquisas:  

 No primeiro semestre, com o objetivo de analisar o conceito de admirável de Peirce e sua inter-

relação e influência sobre as correntes éticas contemporâneas, foram estudados dois de seus textos: Os 

três tipos de bem e Ideais de conduta. No primeiro encontro, para acolhimento de eventuais novos 

participantes, os mencionados textos serão objeto de um resumo. 

Na sequência, mantém-se o foco nos estudos das éticas racionais, aquelas de fundo não metafísico 

e religioso, as quais estão associadas ao pensamento contemporâneo, ou seja, baseadas no que se 

convencionou chamar de virada linguística – hermenêutica – pragmática, e que centralizam seu debate no 

trato da questão de consenso e dissenso na esfera pública, sem perda da liberdade e autonomia individual. 

Com tal abordagem, é possível estudar a pluralidade como fenômeno e refletir sobre a sua 

natureza, hoje espraiada na multiplicidade de proposições e enunciados em esferas públicas divergentes, 

implicando pesquisar sobre as possíveis aplicações da razão pública.  

Assim, assentando-se em uma filosofia da experiência, vetor do Pragmatismo, pretende-se avaliar 

a viabilidade de tratar o fenômeno do pluralismo contemporâneo, sem que o desacordo possa ser 

entendido como uma fase transitória de um processo, pelo qual se espera, em futuro, um acordo 

direcionado por ideias a priori, o que implicaria retorno às filosofias das velhas metafísicas, mas como 

um valor de razoabilidade e de esperança de melhoramento contínuo.  

À luz de tal desafio, propõe-se estudar os textos: Um Lugar para o Bom na teoria do justo e A 

Alternativa da Ética do Discurso de Habermas. ambos de Jürgen Habermas e, em seguida, 

Contestation and Controversy as Public Forms of Disagreement e Pragmatism, Pluralism, and the 

Fact of Relativism, de Roberto Frega.   



Bibliografia:  
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Books. 2012 

HABERMAS, Jürgen. Comentários à Ética do Discurso. Instituto Piaget. 1999. 

PEIRCE, Charles S. Semiótica. Editora Perspectiva. 

PEIRCE, Charles S. Ideais de Conduta. Tradução de Ivo Assad Ibri. 

 

Coordenadores: 

José Luiz Zanette - Doutor em filosofia pela PUC-SP, com tese sobre a ligação da Ética do Discurso 

com o Pragmatismo Clássico. Contato: Zanetteinho@gmail.com.  

Caíque Marra de Melo - Mestrando em filosofia pela PUC-SP, com dissertação sobre Berkeley – Uma 

leitura Peirciana do Constructo imaterialista de George Berkeley. Contato: marramelo@hotmail.com  

 

Contato do CEP e outras informações:  

E-mail: cep.puc@gmail.com.  e gp.ceppuc@gmail.com 

Site: http://www.pucsp.br/pragmatismo/ 

 

Inscrições: Para a participação nos grupos de pesquisa do Centro de Estudos de Pragmatismo (CEP-

PUC/SP), pedimos que seja preenchida a ficha de inscrição obtida no site com link acima, e enviada para 

o e-mail gp.ceppuc@gmail.com. 
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