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O Grupo de Pesquisa Philos Sophias é composto por pesquisador@s e profissionais de 

áreas diversas, entre elas: Pedagogia, Psicologia, Letras, Música, História, Matemática e 

Assistência Social. O que nos move é o desejo de estudar as filosofias contemporâneas e 

experimentar a construção de saberes, perceptos e afectos propulsores de uma estética da 

existência e do cuidado de si. Em nossos encontros e produções procuramos ativar o 

pensamento por meio do compartilhamento de leituras e conversações filosóficas apoiadas nas 

obras e teorias de Foucault, Nietzsche e Deleuze, dispositivos para inspirar a escrita livre, a 

produção acadêmica e/ou práticas de pesquisa em diferentes áreas científicas, nas artes e na 

vida cotidiana. 

Além dos encontros quinzenais de leitura e conversação realizados desde agosto de 

2017 através do Projeto Filosofias Contemporâneas, temos aberto linhas de interlocução com 

pesquisador@s de outras instituições ao participar de eventos, como: III Encontro 

Humanístico Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano de Estudos Humanísticos 

Multidisciplinares (Jaguarão, 2017); I Congresso Internacional de Pesquisa em Ciências 

Humanas (Pelotas, 2018); III Seminário Internacional Michel Foucault: por uma vida não 

fascista (Pelotas, 2018). Neste evento promovemos o Eixo Temático  Micropolíticas e 

subjetivações - corpos, gêneros e sexualidades – cartografando experiências no ensino e na 

pesquisa para uma arte da existência de resistência aos fascismos contemporâneos, no qual 

serão apresentados trabalhos dos integrantes do Grupo de Pesquisa Philos Sophias. Essas 
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ações resultam em publicações, das quais destacamos o artigo publicado na Revista Latino-

Americana de Estudos em Cultura e Sociedade - RELALCULT, v. 04, ed. especial, fev. 2018. 

Também realizaremos o Colóquio Relações entre a filosofia de Deleuze e a Educação: 

criação e pensamento, que contará com a interlocução com a Doutora Pamela Zacharias e será 

realizado no dia 09 de agosto de 2018, uma ação promovida pelo Grupo de Pesquisa Philos 

Sophias em parceria com o Grupo Inclusive, o Programa de Mestrado Acadêmico em Ensino 

e o Curso de Especialização em Educação e Diversidade Cultural da Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) Campus Bagé. Entendemos que nossas experimentações filosóficas são 

rizomáticas, pois, conforme Deleuze e Guattari (1991; 2011), o rizoma constitui o mapa de 

linhas que delineiam as coisas e os acontecimentos e estabelecem agenciamentos, linhas de 

fuga, movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização 

Parte d@s integrantes do grupo que cursam o Mestrado Acadêmico em Ensino na 

Universidade Federal do Pampa, fazem das leituras e conversações dispositivos para o 

desenvolvimento de suas pesquisas acerca de temáticas como: artes teatrais, literatura, 

movimentos sociais, infâncias, gênero e sexualidade.  

Todos esses movimentos fazem funcionar múltiplas formas de pensamento, 

deslocamentos e interações que reinventam nossas práticas e discursos, criando possibilidades 

para a produção de nossa existência enquanto grupo aberto à intensa desterritorialização e 

reterritorialização e criação de devires intensos.  

Em suma, vivenciamos uma arte de filosofar singular e complexa que só pode ser 

suscitada entre amig@s, como diz Nietzsche (2012) que se tornam @s melhores inimig@s na 

nudez de uma relação de reciprocidade, mestres nas artes de falar e calar que provocam a 

vontade de potência. Experimentamos nossa arte de filosofar não para constituir uma moral 

do “bem agir”, mas para que cada um@ na relação com @s outr@s crie uma reciprocidade 

capaz de produzir a beleza da existência para si como um viver belo (FOUCAULT, 2010). 
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