
 

18 de setembro - PAT sala 423 

Tarde – 15 às 17h – mini-curso 

Eros e o Bem além da essência: A metafísica erótica 

de Plotino - Marcus Reis (UFF) 

 

18 de setembro – Auditório Paulo Freire 

Noite - 18 às 21h 

 

Hannah Arendt e a "alegoria da caverna": o Bem 

como "ideia das ideias" 

Rodrigo Ribeiro (Unirio) 

 

O Bem e seu mais além: introdução à crítica 

psicanalítica do princípio aristotélico 

Carla Francalanci (UFRJ) 

 

Uma análise comparada de algumas perspectivas 

da obra de Nietzsche sobre o conceito de bem 

socrático-platônico 

Ricardo Vieira (CPII) 

 

O soberano bem no estoicismo e no epicurismo sob 

a ótica kantiana 

Flávio de Britto Pinto (UFRRJ) 

 

19 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Manhã – 10 às 12h - minicurso 

Eros e o Bem além da essência: A metafísica erótica 

de Plotino - Marcus Reis (UFF) 

 

19 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Tarde 1 – 13:30 às 16h - Palestras 

 

A questão do bem e a ideia de uma filosofia prática 

segundo Aristóteles 

Francisco Moraes (UFRRJ) 

 

Esferas dialógicas: atração e repulsão no De Anima 

de Aristóteles 

Gabriel Moraes (Mestre PPGFil - UFRRJ) 

 

O bem para si em Aristóteles: A individualidade 

como elemento constitutivo da comunidade 

Erick Costa (Mestre PPGFil - UFRRJ)  

 

O bem comum e o bem de cada um 

Mário Máximo (UFRRJ) 

 

19 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Tarde 2 – 16:30 às 19h - Palestras 

 

Doxa e para doxa a respeito do bem no Górgias de 

Platão 

Maria Aparecida Montenegro (UFC) 

 

Sobre a filosofia e a sofística – entre o bem e o mal 

Lucio Lauro Salles (UFRJ) 

 

Górgias e a decisão ética trágica 

Cristiane Azevedo (UFRRJ) 

Bem: absoluto ou relativo? 

Luis Felipe Belintani (UFF) 

 

20 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Manhã – 10 às 12h - Palestras 

 

O conceito de bem enquanto propriedade: algumas 

interpretações possíveis sobre o viés ético da 

filosofia de Demócrito de Abdera 

Viviane Rodegheri (Mestranda PPGFil - UFRRJ) 

 

Entre a Virtude e o Dever: Aristóteles e a fragilidade 

da vida humana 

Brunno Alves (Mestrando PPGFil - UFRRJ) 

 

Universalidade e necessidade prática na prudência 

aristotélica 

Isis Bruna (Mestranda PPGFil - UFRRJ) 

 

Sabedoria e bem: o método da filosofia prática 

Francisco Miranda (Mestrando PPGFil) 

 

20 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Tarde 1 – 13:30 às 16h - Palestras 

 

A Forma do Bem e a justiça na cidade 

Roberto Bolzani (USP) 

 

O Bem e a questão dos paradigmas em Platão 

Izabela Bocayuva (UERJ) 



 

 

Amizade e felicidade na perspectiva aristotélica 

Everton de Jesus Silva (Mestre PPGFil - UFRRJ) 

 

“Mas nem é possível livrar-se dos males” (Teeteto, 

176a) 

Alice Bitencourt Haddad (UFF) 

 

20 de setembro - Auditório Paulo Freire 

Tarde 2 – 16:30 às 19h - Palestras 

 

Algumas narrativas platônicas: Sócrates e o par 

‘interno/externo’ 

Luisa Buarque (Puc-Rio) 

 

O bom, o belo e o justo: considerações sobre o 

Fragmento B 102 de Heráclito 

Alexandre Costa (UFF) 

 

Nietzsche e o “mais belo rebento da antiguidade”: 

ontologia ou axiologia acerca do conceito de bem? 

Davison de Paula (Mestre PPGFil - UFRRJ) 

 

A ideia de bom e a comunidade da diferença 

Admar Costa (UFRRJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização: 

PPGFil/UFRRJ 

Zétesis - Grupo de Pesquisa em Filosofia Antiga 

e Tradição da UFRRJ 

OUSIA – Estudos em Filosofia Clássica da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


