
 
 
 
 

CONVOCATORIA  
 

I  Congresso Germano-Latinoamericano sobre a Filosofía de Hegel 

1. Deutsch-lateinamerikanischer Hegelkongreß 
 

 Metafísica, Crítica à Metafísica e Nova Fundamentação do  
Conhecimento: Os Aportes do I tinerário Intelectual de Kant a Hegel  

Metaphysik  Metaphysikkritik  Neubegründung der Erkenntnis.  
Der Ertrag der Denkbewegung von Kant zu Hegel  

 

Buenos Aires, Centro Cultural Borges, 19 a 21 de maio de 2014 
 

O desenvolvimento da reflexão filosófica que teve lugar no período delimitado pelas 
obras de Kant e de Hegel é um dos mais importantes e emblemáticos da história da filo-
sofia. No mesmo, resulta de especial interesse a questão do sentido e valor da metafísica. 
A crítica de Kant à metafísica abriu para o pensamento filosófico novos horizontes na 
medida em que levantou uma série de complexas questões que não foi mais possível ar-
quivar e esquecer. 

O I Congresso Germano-Latinoamericano sobre a Filosofía de Hegel se propõe abordar 
o problema da relação entre a metafísica e a crítica à metafísica, e, sobre essa base, abor-
dar ulteriormente a questão de uma nova fundamentação do conhecimento que leve em 
consideração o desenvolvimento filosófico que vai de Kant a Hegel assim como o que é 
oferecido pela própria filosofia de Hegel. Foi reintroduzida a metafísica, seja de forma 
sub-reptícia ou de forma deliberada, no itinerário filosófico que se inicia com o giro crí-
tico de Kant e chega até o sistema enciclopédico de Hegel? Ou por acaso o Idealismo 
Alemão que junta com o pensamento de Kant assumiu, a pesar das modificações de pers-
pectiva e método que introduziu, o impulso crítico do enfoque kantiano, conseguindo 
inclusive estendê-lo e aprofundá-lo? Se o último fosse verdade: quais são as potenciali-
dades filosóficas implicadas no itinerário intelectual de Kant a Hegel assim como na fi-
losofia do próprio Hegel no que concerne a um modo de pensar posmetafísico que se 
negue, porém, a permanecer nas estreitas margens do positivismo e o naturalismo? O que 
poderia  e deveria  aportar este pensamento aos debates contemporâneos em torno das 
questões fundamentais da filosofia, a metodologia e a teoria do conhecimento? 

O I Congresso Germano-Latinoamericano sobre a Filosofia de Hegel convida a investi-
gadores da América Latina e do mundo de língua alemã  mas também a outros eventuais 



interessados  a debater desde diversas perspectivas a questão da metafísica e sua supe-
ração entre os anos 1781 y 1831. O Congresso é uma inciativa da Rede Germano-
Latinoamericana de Investigação e Doutorado em Filosofia / Deutsch-
lateinamerikanisches Forschungs- und Promotionsnetzwerk Philosophie (FILORED), 
conformada pelo Arquivo Hegel (Ruhr-Universität Bochum), a Universidade Alemã de 
Educação a Distância (FernUniversität in Hagen), a Pontifícia Universidade Católica Ar-
gentina, a Universidade Nacional de Cuyo e a Pontifícia Universidade Católica de Val-
paraíso. 

Direção Geral: 

Thomas Sören Hoffmann, Hagen 
Héctor Ferreiro, Buenos Aires 
 
Co-Direção Executiva em Buenos Aires: Martín Sisto 
 

Comité Acadêmico: 

Agemir Bavaresco (Porto Alegre), Julio De Zan (Paraná), Jorge Aurelio Díaz (Bogotá), 
Jorge Dotti (Buenos Aires), Ricardo Espinoza Lolas (Valparaíso), Lucas Fragasso (Bue-
nos Aires), José Rafael Herrera (Caracas), Walter Jaeschke (Bochum), Anton Koch 
(Heidelberg), Efraín Lazos (México), Diana López (Santa Fe), Eduardo Luft (Porto 
Alegre), Hardy Neumann (Valparaíso), Carlos Rendón (Medellín), Markus Rothhaar 
(Eichstätt), Birgit Sandkaulen (Bochum), Jürgen Stolzenberg (Halle), Konrad Utz 
(Fortaleza), Martín Zubiría (Mendoza) 
 
Conferencistas invitados: 

Walter Jaeschke (Bochum) 
Birgit Sandkaulen (Bochum) 
Jürgen Stolzenberg (Halle) 
Anton Koch (Heidelberg) 
Markus Rothhaar (Eichstätt) 
 

Seções Temáticas: 

Além das conferências plenárias com especialistas convidados, o Congresso oferecerá um 
amplo espectro de seções temáticas para as quais se convida à comunidade acadêmica a 
apresentar comunicações no idioma espanhol, alemão, português ou inglês: 

Seção I Recepção da metafísica clássica no Idealismo Alemão  
Seção II Enfoques e aspectos da crítica à metafísica de Kant a Hegel 
Seção III Fe e saber na Filosofía Clássica Alemã 
Seção IV Lógica formal, transcendental e especulativa 
Seção V Teorias da subjetividade de Kant a Hegel 



Seção VI O projeto hegeliano de uma Fenomenologia do Espírito 
Seção VII A filosofia prática de Kant a Hegel 
Seção VIII O verdadeiro como totalidade: O -

far posmetafísico 
Seção IX Recepção da filosofia de Hegel e hegelianismo na América Latina 

Condições de apresentação das comunicações: 

1. No corpo do e-mail no qual se envia a proposta de comunicação deverão estar registra-
das expressamente: (a) Nome e sobrenome do solicitante, (b) título da comunicação, (c) 
instituição de pertencimento e dados pessoais de contato, (d) um currículum vitae de 300 
a 500 palavras de extensão.  
2. Em um arquivo adjunto (em formato Word ou PDF) deverá ser enviado o título da 
comunicação acompanhado de um resumo de seu conteúdo de 800 a 1000 palavras (em 
essa quantidade não são consideradas as palavras que possam ter ainda eventuais notas 
de rodapé e/ou bibliografia do resumo). Para possibilitar sua avaliação a cegas pelos 
membros do Comité Acadêmico, em este arquivo adjunto não deverá aparecer o nome do 
autor.  

IMPORTANTE: As comunicações que não estejam dedicadas especificamente à filosofia 
de Hegel deverão ter uma referência explícita à mesma, não podendo ocupar-se de forma 
exclusiva de outros autores (por exemplo, em forma exclusiva de Kant, Fichte o 
Schelling). 

3. As propostas de comunicação podem ser enviadas a qualquer momento até o dia 15 de 
Fevereiro de 2014. A notificação sobre o resultado da avaliação da proposta será infor-
mada ao postulante no período das três semanas posteriores à recepção da mesma. 

4. O programa definitivo do Congresso será publicado no dia 31 de Março de 2014. 

5. Valor da inscrição: 250 ARS (Pesos Argentinos). Será pago em dinheiro em moeda 
local no momento da inscrição na Mesa de Entrada do Congresso. 

 
As solicitações de postulantes da América Latina deverão ser enviadas por e-mail a: 
 
Prof. Dr. Héctor Ferreiro  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  
Pontificia Universidad Católica Argentina 
Alicia Moreau de Justo 1500 (C1107AFD) 
Buenos Aires 
ARGENTINA 
Fax: +5411 4338-0791 
Email: hferreiro@conicet.gov.ar 
 
 
 
 
 

mailto:hferreiro@conicet.gov.ar


As solicitações de postulantes do resto dos países deverão ser enviadas por e-mail a: 
 
Prof. Dr. Thomas Sören Hoffmann 
Institut für Philosophie der Fernuniversität in Hagen 
Lehrgebiet Philosophie II 
Universitätsstraße 33 (KSW) 
D-58084 Hagen 
ALEMANIA 
Fax +49(0)2331-987-2096 
Email jasmine.tyler@fernuni-hagen.de 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
A realização do I Congresso Germano-Latinoamericano sobre a Filosofía de Hegel é possível 

graças ao apoio da Red Germano-Latinoamericana de Investigação e Doutorado em Filosofía / 
Deutsch-lateinamerikanisches Forschungs- und Promotionsnetzwerk Philosophie (FILORED), a 
Universidade Alemã de Educação a Distância (FernUniversität in Hagen), o Conselho Nacional 

de Investigações Científicas e Técnicas e a Agência Nacional de Promoção Científica y 
Tecnológica da Argentina assim como da Fundação Ortega y Gasset Argentina. 
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