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O presente projeto tem por objetivo investigar, a partir da obra O mestre ignorante de Jacques

Rancière, as relações entre pobre/pobreza e igualdade das inteligências, destacando, a partir

dessas relações, o aspecto inventivo do conceito de emancipação formulado na obra. Em outras

palavras, trata-se de investigar a possibilidade de compreender a questão da “igualdade das

inteligências” dando centralidade ao tema da “pobreza”. Não se trata de estabelecer prioridades

entre uma e outra, mas de trazer uma questão de natureza ética e política, a pobreza, para o centro

de um debate ético-epistemológico, a igualdade das inteligências. Para realizar esse percurso

pretendemos, inicialmente, reconstruir os passos de Rancière sobre a questão da “igualdade das

inteligências”. Em seguida, pretendemos mostrar como o princípio da igualdade das inteligências

é devedora de um debate sobre a pobreza. Finalmente, no terceiro momento do projeto,

procuraremos mostrar como a dimensão inventiva do conceito de emancipação pode ser decisiva

para a compreensão da relação entre igualdade de inteligências e pobreza.
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Igualdade das inteligências e pobreza: Igualdade das inteligências e pobreza: os sentidos da emancipação na obra O mestreos sentidos da emancipação na obra O mestre
ignorante de Jacques Rancièreignorante de Jacques Rancière

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Tratando-se de uma investigação de cunho teórico-filosófico, que busca analisar problemas

contemporâneos a fim de estabelecer possíveis hipóteses de suas causas, propomos uma pesquisa

explicativa conceitual a partir de uma leitura e análise crítica de textos.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Iremos realizar a leitura e análise das obras apresentadas na bibliografia do Projeto, a fim de

escrevermos e publicarmos artigos e apresentarmos comunicações orais em eventos nacionais e

internacionais

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Question not answered.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Questões éticas serão debatidas com o orientador do presente projeto e com outros

professores/professoras e pesquisadores/pesquisadoras que possuem competência na análise do tema.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Todos os textos, artigos e documentos analisados terão a devida referência de seus autores expressa

em nossos relatórios, artigos e trabalhos.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup
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Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Question not answered.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Question not answered.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Question not answered.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Question not answered.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os resultados alcançados no Projeto serão compartilhados com pesquisadores nacionais e

internacionais através de comunicações em eventos, de publicação de artigos, encontros acadêmicos,

entre outros.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não há nenhuma restrição em relação ao compartilhamento de dados requeridos.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Question not answered.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
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Para realizar nossos objetivos do projeto precisaremos de livros impressos e digitais, artigos de

revistas acadêmicas e quaisquer materiais de natureza intelectual que venham a colaborar para o

desenvolvimento de nosso projeto.
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