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experiência, o prazo de conclusão do
trabalho pode atingir até quatro anos
e não há limite orçamentário mínimo.
Além desses três temáticos, um quarto,
baseado no Centro Brasileiro de Análi-
se e Planejamento (Cebrap), tem tam-
bém a coordenação de um professor do
mesmo departamento da USP.

Os coordenadores dos atuais proje-
tos temáticos têm em comum a expe-
riência e o gosto por trabalhar coleti-
vamente. Marilena Chaui, responsável
pelo mais recente projeto aprovado, é
um dos melhores exemplos dessa prá-
tica. "Nosso temático é a conseqüência
do trabalho de um grupo de especialis-
tas na filosofia do século 17,que já exis-

TEMÁTICOS

Quatro grandes projetos
da FFLCH da USP discutem
de Aristóteles a Habermas

Nocomeço de outubro, a
FAPESPaprovou o finan-
ciamento de um projeto
na área de filosofia. Até
aí, nada de mais. A Fun-

dação apenas deu vazão a uma deman-
da do setor. Ocorre que, com ele, o De-
partamento de Filosofiada Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo passou a
contar com três projetos na categoria
de temáticos, que tem como principal
característica a grande abrangência do
estudo cujo impacto é, também, signi-
ficativo. Em razão de sua importância,
essa modalidade de pesquisa exige um
pesquisador responsável com ampla
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te há dez anos", diz a professora. "Para
esse projeto específico, há apoio recípro-
co entre os pesquisadores, mas ele não
interferirá no conteúdo individual de
cada trabalho:' Ela ressalta que os traba-
lhos individuais resultantes do projeto
poderiam existir sem o projeto, mas não
seriam tão maduros e profundos sem o
apoio das discussões coletivas. Ou seja, o
grupo não é condição de trabalho, mas
a condução do trabalho em grupo é im-
portante para cada um. Pode-se dizer
que esse mesmo raciocínio vale para os
demais temáticos da filosofia.

O projeto coordenado por Marile-
na vai estudar a relação entre a razão e .
a experiência no nascimento da mo-
dernidade. Para isso, uma das vertentes
analisadas pelos pesquisadores é colo-
car em dúvida a suposição, que vem
desde Hegel, de que haveria uma divi-
são entre empirismo e racionalismo, urna
vezque o pensamento clássico tem como
uma de suas marcas o racionalismo. O
próprio grupo concluiu que a totalida-
de dos pensadores do século 17 é racio-
nalista, como Espinosa, por exemplo. O
projeto reúne 19 pesquisadores.

Embora os coordenadores dos te-
máticos de filosofia sejam da USP, há
professores de outras universidades en-
volvidos diretamente no projeto. Boa
parte deles é da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), mas há pes-
quisadores de universidades do Rio

Grande do Sul, de Santa Catarina, do
Paraná, Rio de Janeiro e da Bahia. Para
Marco Zingano, coordenador do temá-
tico Ética e Metafísica em Aristóteles, de
dez anos para cá o circuito de colóquios
sobre filosofia intensificou-se no país.
''Acredito que existe um esforço em pro-
vocar uma interação maior, que já exis-
te nas áreas de ciências naturais", afirma
Zingano. Acostumado aos trabalhos em
conjunto, Zingano considera ideal a con-
cepção de projeto temático. ''A idéia do
nosso temático é estudar a filosofia an-
tiga a partir de uma entrada principal,
que é Aristóteles", diz o pesquisador.
"Essa é também uma maneira de forta-
lecer os estudos em filosofia antiga, já
que não havia grupos especialmente or-
ganizados sobre isso."

Massa crítica- No caso de Pablo Mari-
conda, coordenador do projeto Estudos
de Filosofia e História da Ciência, os te-
máticos abriram a possibilidade de ins-
titucionalizar o que já existia. "Embo-
ra a introspecção em humanidades seja
também um estilo de trabalho, sempre
houve pesquisadores dispostos a estu-
dar juntos o mesmo tema", diz. De
acordo com ele, hoje há uma massa
crítica maior e uma pressão pela conti-
nuidade de trabalhos considerados im-
portantes em filosofia. O temático de
Mariconda trata das revoluções científi-
cas, a partir dos séculos 16 e 17, e do

impacto das idéias de Isaac Newton
sobre as ciências físicas e biológicas du-
rante o século 18. ''Agora, por exemplo,
estamos trabalhando com evolução dar-
winiana e com física quântica," Há 15
pessoas no grupo, três delas professores
associados de outros estados.

Uma interessante experiência em
andamento entre os quatro temáticos li-
gados à Filosofia da USP é a do Cebrap.
Coordenado por Ricardo Terra (USP)
e Marco Nobre (Unicamp), o projeto
Moral, Política eDireito: Uma Investiga-
ção a Partir da Obra de Jürgen Haber-
mas, trabalha com grupos da Faculdade
de Direito da USP. De diferente, a orga-
nização do projeto tem o fato de ele es-
tar plantado no Cebrap, ser coordena-
do por professores de filosofia e ter
pesquisadores de direito, que têm
como orientadores professores da Fa-
culdade de Direito e não da Filosofia.
"É um projeto com muitas aberturas:'

O estudo, que congrega cerca de 30
pesquisadores, partiu da constatação de
que existem dois pólos fundamentais
para a democracia: economia e direi-
to. "O direito é o grande transformador
do movimento social nas democracias",
explica Terra. "Se as reivindicações não
viram lei, as conquistas ficam em par-
te limitadas." O aspecto jurídico tem
grande força porque é, também, a fer-
ramenta mais usada para resolver todos
os tipos de pendências. •
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