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aPreSentação

Boa parte deste livro é oriunda de discussões realizadas na XXXI 
Jornada de Filosofia e Teoria das Ciências Humanas, já tradicional ati-
vidade do curso de filosofia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Unesp – Campus de Marília. Ocorrido entre os dias 
28 e 30 de novembro de 2016, o evento girou em torno do tema “cogni-
ção, emoções e ação”. Foi promovido pelo Departamento de Filosofia e 
pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp e realizado pelo 
Projeto de Extensão Universitária “A filosofia da mente vai à escola”.

Além da natureza acadêmico-filosófica tradicional da Jornada, 
destacamos, nesta edição, o seu caráter filosófico-interdisciplinar, dada a 
característica atual do tema abordado. O evento reuniu renomados co-
nhecedores do pensamento de filósofos ao longo da história da filosofia a 
respeito do assunto e de outras disciplinas tais como psicologia, ciências 
biológicas, engenharias, neurociências, educação. Com um olhar atento 
e crítico sobre grandes mestres da filosofia e outro sobre as contribuições 
oriundas de diversas áreas de pesquisa, almejamos um melhor entendimen-
to tanto do problema em questão quanto de suas propostas de resolução. 
Cremos que o respeito à diversidade, à identidade e autonomia de cada 
área de pesquisa, de suas possíveis proposições, só tem a contribuir para 
o aprimoramento, não somente de temas como o deste livro, mas para a 
ciência e a vida em geral.

O período entre a realização da Jornada e o lançamento deste 
livro testemunha três datas comemorativas com uma relação numérica 
interessante. Celebramos os 20 anos do programa de Pós-Graduação em 
Filosofia da Unesp, os 40 anos da formação institucional desta IES e os 
80 anos de vida do professor Lauro Frederico Barbosa da Silveira, a quem 
esta obra é dedicada.
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A Unesp foi criada oficialmente em 1976. Atualmente, possui 
campus em 24 cidades, oferecendo 134 cursos no ensino superior, com 
aproximadamente 37 mil estudantes de graduação e 13 mil estudantes 
de pós-graduação. São mais de três mil e quinhentos docentes e sete mil 
funcionários. Adota como missão: “Exercer sua função social por meio 
do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, com espírito crítico e 
livre, orientados por princípios éticos e humanísticos. Promover a forma-
ção profissional compromissada com a qualidade de vida, a inovação tec-
nológica, a sociedade sustentável, a equidade social, os direitos humanos 
e a participação democrática. Gerar, difundir e fomentar o conhecimento, 
contribuindo para a superação de desigualdades e para o exercício pleno 
da cidadania.”

O Curso de Graduação em Filosofia possui maior longevidade 
que a própria Unesp, estando em atividade desde 1968, considerando-se 
o período em que tinha sede no município de Assis/SP. No ano de 1977 
foi transferido para Marília/SP, onde está lotado desde então. Ao mesmo 
tempo em que busca fornecer uma rigorosa formação histórico-crítica no 
campo do pensamento filosófico, o curso procura orientar-se para a análise 
e para o debate dos problemas artístico-culturais, ideológicos, sociais, cien-
tíficos, políticos e econômicos do mundo contemporâneo, em particular 
os que se referem à sociedade brasileira. Com isto, busca favorecer o desen-
volvimento de uma consciência filosófica, por meio de estudo compreen-
sivo dos múltiplos aspectos da realidade, tanto em seu acontecer histórico 
como em sua percepção sistemática, habilitando o futuro profissional a um 
conhecimento aprofundado das estruturas socioculturais vigentes e seus 
processos de transformação.

Fortemente vinculado ao curso de graduação, o Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da Unesp, cujas atividades foram iniciadas em 
1996, é dividido em duas Áreas de Concentração: Filosofia da Mente, 
Epistemologia e Lógica; História da Filosofia, Ética e Filosofia Política. A 
primeira área busca realizar pesquisas relativas à natureza, constituição e 
justificação do conhecimento (filosófico, científico e comum) e promover 
a concomitante formação filosófico-interdisciplinar de pesquisadores pro-
venientes de diversas disciplinas. A segunda área tem como objetivo espe-
cífico propiciar a formação histórico-filosófica e humanística em História 
da Filosofia, Ética, Estética e Filosofia Política. As pesquisas inserem-se no 
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âmbito da análise e da exegese de textos clássicos, em diálogo com as mais 
importantes pesquisas em desenvolvimento no setor.

A importância da filosofia na Unesp pode ser corroborada a partir 
da produção docente e discente, do sucesso de seus egressos em sua pro-
fissão, do engajamento, compromisso e comprometimento da sua comu-
nidade acadêmica com as realidades local, nacional e internacional. A sua 
relevância e êxito podem ser verificados através das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão desenvolvidas tanto na Graduação quanto na Pós-
Graduação ao longo do tempo.

Por fim, finalizando a relação numérica exposta acima, comemo-
ramos os 80 anos do prof. Lauro. Dedicamos-lhe este livro, em primeiro 
lugar, pela sua vivência exemplar, unindo teoria e prática, pensar e agir, 
buscando executar no quotidiano as ideias que defende. A sua história 
na Unesp, em particular, na filosofia, e seu comprometimento com esta 
IES configuram outros motivos para esta dedicatória. Além de compor os 
primeiros quadros docentes do curso de graduação, foi membro funda-
dor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Teve participação efetiva 
nos eventos acadêmicos do curso e em muitas outras atividades, como a 
manutenção e fortalecimento da revista Trans/Form/Ação. A gratidão e 
carinho manifestados por colegas, funcionários técnico-administrativos e 
estudantes, em especial, de seus orientados, corroboram a sua importância 
pessoal e acadêmica na existência de quem teve ou ainda tem o privilégio 
de sua convivência. Por fim, a sua contribuição não somente à filosofia, 
em especial à Semiótica, mas para outras áreas como a medicina, psicaná-
lise, educação, também nos fazem dedicar este livro a este querido Mestre. 
Gratidão ilimitada!

Agradecemos a todos e todas que fizeram acontecer a tanto a XXXI 
Jornada quanto este livro. Gratidão especial à comissão organizadora, às/
aos participantes do evento, autoras/es e pareceristas desta obra. À Fapesp, 
Proex/Unesp, Direção da FFC, Conselho de Curso e Departamento de 
Filosofia da Unesp, somos gratos pelo apoio financeiro e institucional ao 
evento; à Staepe e ao Escritório de Pesquisa da Unesp/Marília, obrigado 
pelo apoio de todo tipo e à Vunesp pelo fornecimento do material didáti-
co. À Fapesp, também pelo apoio à publicação do livro, possibilitando a 
divulgação do conhecimento através do modo físico.
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Cremos, com base em seus resultados, que a XXXI Jornada con-
tribuiu para uma melhor compreensão do tema abordado, aproximou 
pessoas, projetos, pensamentos. Propiciou o fortalecimento e criação de 
parcerias pessoais e institucionais para o desenvolvimento de pesquisas em 
âmbito nacional e internacional. Desejamos que o mesmo possa ocorrer 
com esta obra, sempre duplicando benefícios coletivos, como na relação 
numérica expressada anteriormente. Obrigado pela sua leitura!

Marília/SP, março de 2019
Marcos Antonio Alves

Coordenador da XXXI Jornada de Filosofia eTeoria das Ciências  Humanas




