10 de Agosto de 2016, 14:00hs
Auditório do CFH, UFSC
Programação
14:00 Abertura
Introdução à filosofia de Peter Singer
Prof. Dr. Delamar Volpato Dutra, UFSC
14:30 A obrigação moral da ajuda em Peter Singer
Primeiro vou apresentar o célebre argumento de Peter Singer em favor da obrigação moral de ajudar
as pessoas em situação de pobreza extrema. Então, exponho a sua premissa utilitarista para, em
seguida, defender que ela não é necessária. O argumento também funciona em um contexto de moral
do senso comum. Uma vez que aceitar o argumento se prova mais fácil que colocá-lo em prática,
finalizo apresentando o AE como um convite ao compromisso de ajuda pela doação.
Celso Vieira é doutor em filosofia antiga pela UFMG/University of Toronto. Atualmente é pós-doutor
no departamento de filosofia da UFMG. Desde 2011 coordena o grupo The Life You Can Save em
Belo Horizonte, MG. Prestou serviços voluntários à Animal Charity Evaluators e ASAP (Academics
Stand Against the Poverty).
14:50 Altruísmo Eficaz: o movimento
A ideia de Altruísmo Eficaz deu origem a um movimento que atualmente envolve milhares de pessoas
em diversas partes do mundo. As pessoas que constroem esse movimento almejam e se dedicam ao
ideal de transformar o mundo por meio de iniciativas de alto impacto. Neste seminário apresentarei a
origem do Altruísmo Eficaz assim como as atividades desenvolvidas no Brasil e no mundo bem como
as perspectivas de desenvolvimento futuro no âmbito nacional.
Leo Arruda é mestre em neurociências e co-diretor do Instituto Ética, Racionalidade e Futuro da
Humanidade (IERFH.org) que promove ética consequencialista, altruísmo eficaz e racionalidade.
15:10 Discussão e Debate
15:30 Áreas prioritárias de investigação
O estudo das áreas prioritárias de investigação propostas no Altruísmo Eficaz são designações dadas
pelo pensamento filosófico que instrui o movimento. A Ética Prática é uma área da filosofia que tenta
dar respostas e apresentar soluções aos problemas urgentes da humanidade. A pobreza extrema, a
causa animal e a ação social com intuito de salvar vidas são, desde a fundação do Altruísmo Eficaz,
designadas como áreas prioritárias de investigação e ação do movimento.
Renata Paz, Licenciada em Direito, Especialista em Ética e Filosofia Política pela Universidade
Federal de Santa Catarina e doutoranda em Filosofia na Universidade Autônoma de Barcelona. Se
interessa por agricultura orgânica e cultiva um jardim permacultural/horta educacional no Vall de Can
Masdeu em Barcelona.
15:50 Perguntas e respostas

16:10 Intervalo
16:30 Altruísmo Eficaz e interdisciplinaridade
O Altruísmo Eficaz pode ser melhor compreendido a partir de sua dimensão interdisciplinar. As ações
altruístas permitem otimizar processos, resultados e atuações no âmbito da administração, contribuem
para o equilíbrio biopsicossocial, desencadeiam e apreendem processos neurológicos, melhoram a
rede comunicativa global ao mesmo tempo que dependem de processos comunicacionais complexos,
e são parte de um quadro filosófico e legal bastante abrangente.
Silvia Simone Anspach, Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP e University of North
Carolina), Mestre em Lingüística Aplicada (University of Reading - Inglaterra), Especialista em
Psicologia Analítica (USFrancisco), Bacharel em Letras e Psicanalista. Autora dos livros Entre Babel
e o Éden: Criação, Mito e Cultura; Arte, cura, loucura: Uma trajetória rumo à identidade individuada;
Melosofia; A psique e a religião; Cacos e Trapos – Patches and Sketches - Poemas em Inglês e
Português; Veneno (em coautoria - Editora Penalux). Artigos publicados em revistas científicas e
livros no Brasil, EUA, Canadá, Alemanha, Itália, Argentina e Inglaterra. Foi Professora Titular na
PUC/SP. Ministra palestras no Brasil e no exterior. Atua como tradutora e consultora em comunicação.
Recebeu a Bolsa Comissão Fulbright e a Bolsa-Publicação FAPESP entre outros prêmios literários.
16:50 Debate X perguntas e respostas
17:00 Vídeo
17:30 Considerações finais
18:00 Encerramento

