
PROGRAMAÇÃO FINAL - III SEMANA DE FILOSOFIA UFABC 
 

!Atenção! 
 

- As mesas de comunicação ocorrerão todos os dias, a partir das 13 horas, com duração de 1 
hora e 15 minutos para cada mesa. 

- As mesas de debate ocorrerão de terça-feira (17/10) até quinta-feira (19/10), principiando 
sempre as 19 horas. 

- As atividades de abertura e encerramento ocorrerão na segunda-feira (16/10) e na 
sexta-feira (20/10), respectivamente, principiando sempre as 19 horas. 

 
 

SEGUNDA-FEIRA (16/10) - AUDITÓRIO 005 - BLOCO BETA 
 
MESA 1A - 13:00 

- A questão da linguagem no teatro de Antonin Artaud (Vitor Duarte - UFABC) 

- Ensaio sobre os espaços atravessados: As rugosidades na formação (est)ética          

(Edgard Oliveira - UFABC) 

- As iluminações libertárias de Walter Benjamin em O Surrealismo (Matheus Silveira -            

Unifesp) 

 
MESA 1B - 14:15 

- Filopono contra Aristóteles: Natureza e Movimento (Thiago Rosales - Unicamp) 

- O conceito de eudaimonia em Aristóteles (Fabio Luizi - UMESP) 

- Crátilo: o conhecimento como questão (Fernanda Birolli - USP) 

 
MESA 1C - 15:30 

- A influência da dúvida cartesiana nos modos de ser do pensamento (Bruno Moreira -              

USJT) 

- (Im)possibilidades da concepção de um sujeito para o feminismo (Michele Bonote -            

UFABC) 

- A função pública da filosofia (Henrique Polesi - UFABC) 

 

 

ABERTURA - 19:00 

Tema: “Que filosofia?” seguido por debate aberto com o público  

(mais detalhes na aba Abertura e Encerramento) 

 

 



TERÇA-FEIRA (17/10) - AUDITÓRIO 005 - BLOCO BETA 
 

MESA 2A - 13:00 

- Do texto à vida: as proximidades entre hermenêutica e vida no período            

contemporâneo e o retorno ao texto em Paul Ricoeur (Leonardo Magalde - UMESP) 

- A questão da impermanência no Zen-budismo e em Martin Heidegger (Fernanda           

Albuquerque - USP) 

- Consciência e Intencionalidade em Sartre: Ego, Emoção e Imagem (Guilherme          

Cerdeira - Unifesp) 

 

MESA 2B - 14:15 

- A intuição categorial na fenomenologia de Edmund Husserl (Gustavo Giacomini -           

USP) 

- Husserl: mística e fenomenologia (Celso Marques - USP) 

- O símbolo entre a natureza e o espírito: a evolução da semiótica husserliana de              

1890 a 1901 (Daniel Peluso - USP) 

 

MESA 2C - 15:30 

- A Teoria da Prática de Pierre Bourdieu: Com e Contra o Estruturalismo e a              

Fenomenologia (Pedro Puertas - UFABC) 

- Totem e tabu e consciência moral (Reginaldo Antonio - Unicamp) 

- O tempo e a depressão (Natan Oliveira - UFABC) 

 

 

MESA 2D - 16:45 

- Crítica da moral em Gilles Deleuze (Felipe Fagundes - USP) 

- A concepção de animal de Condillac (Lourenço Fernandes - USP) 

- Uma investigação acerca da ação do pensamento no mundo (Raquel Barbosa -            

UFABC) 

- A teoria da "verdade por correspondência" e a legitimação das instituições sociais:            

uma relação que reabilita uma determinada concepção de mundo (Michelle Montoya           

- UFRJ) 

 

 

 



MESA DE DEBATE 1 - 19:00  

“Ciências naturais e a filosofia: uma relação de dependência?”  

- Prof. Dr. Victor Marques (UFABC)  

- Profª. Drª. Luciana Zaterka (UFABC)  

- Prof. Dr. Renato Kinouchi (UFABC) 

(mais detalhes na aba Mesas de Debate, no blog) 

 

 

QUARTA-FEIRA (18/10) - AUDITÓRIO 005 - BLOCO BETA 

 

MESA 3A - 13:00 

- Interpretações do Monismo em Espinosa (Luis Felipe Alves - Unicamp) 

- O Arrependimento na Ética de Espinosa: nós como juízes de nós mesmos (Douglas             

Nunes - USP) 

- A cristalização da Injustiça e a consequente desnecessidade do Anel de Giges -             

Reflexões em torno das concepções de Kelsen, Platão e Rousseau (Jarbas dos            

Santos - Unifesp) 

 

 

MESA 3B - 14:15 

- Em busca da origem das línguas ou da língua perfeita (Eduardo Carvalho -             

Mackenzie/UFABC) 

- Ouro de tolo: uma reflexão sobre a polidez e a possibilidade da virtude na vida civil                

(Caterine Zapata - UFABC) 

- Cárcel: o papel da inquietude na busca por Deus em Agostinho e Teresa de Ávila               

(Isabelle Chiaparin - UFABC) 

 

MESA 3C - 15:30 

- A alienação de um ponto de vista ontológico (Pedro Carquejeiro - UFABC) 

- Uma reflexão sobre Deus em Kant: ilusão religiosa ou necessidade moral? (Pedro            

Farhat - UFABC) 

- Filosofia, sabedoria, ideologia: o ceticismo de Marcel Conche (Paulo Piva - UFABC) 

 

 

 



MESA 3D - 16:45 

- Panorama da Filosofia Chinesa (Gilberto Antônio - UFABC) 

- Ensaio para além do binômio real e virtual (Tiago Castro - UNESP) 

- Apropriações tecnológicas do feminino: três fembots (Giovanna Möller - UFABC) 

- Um bonde chamado risco: um modelo generalizado sobre probabilidades e valores           

(Renato Kinouchi - UFABC) 

 

MESA DE DEBATE 2 - 19:00  

"Que arte hoje?"  

- Profª Drª Paula Braga (UFABC)  

- Profª Drª Marinê Pereira (UFABC) 
 

QUINTA-FEIRA (19/10) - AUDITÓRIO 003 - BLOCO BETA 
 

MESA 4A - 13:00 

- Lukács e Nietzsche: rumo à nova filosofia (Mateus Soares - UFABC) 

- O cotidiano nas obras de Bukowski (Renan Marchesini - UMESP) 

- Bataille transgressor de Hegel: da crítica à dialética ao sujeito do não-conhecimento            

(Guilherme Medeiros - USP) 

 

MESA 4B - 14:15 

- Notas sobre o conceito de composição de classe (Jefferson Viel - USP) 

- O marxismo engelsiano: algumas aproximações (Vladmir Silva - Unifesp) 

- A evolução dialética do conceito moderno de crítica no século XVIII (Felipe Ribeiro -              

UFABC) 

 

MESA 4C - 15:30 

- Freud e o Mal-Estar na Civilização (Conrado Cassimiro - USJT) 

- O discurso do capitalista enquanto discurso mestre da modernidade: uma reflexão           

sobre os discursos lacanianos (Izabela Loner - UFABC) 

- As raízes do senso moral pessoal: um exame do conceito de pensamento em             

Hannah Arendt e do estágio do concernimento em D. W. Winnicott (Carolina Cajaíba             

- UFABC)  

 

 



MESA 4D - 16:45 

- O conceito de repressão e seu vínculo com a irracionalidade no pensamento de             

Horkheimer dos anos 1930 e 1940 (Simone Bernardete - USP) 

- Indústria cultural: A formação do conceito (Lutti Salineiro - USP) 

- Educação e Barbárie (Fernando Sobral - USJT) 

- Teoria Crítica e ensaios de uma cegueira social (Alexandre Luppe - UFABC) 

 

MESA DE DEBATE 3 - 19:00 

"Quão justa é a justiça?"  

- Prof Dr Bruno Nadai (UFABC) 

- Profª Drª Suze Piza (UFABC) 

- Profª Drª Marília Mello Pisani (UFABC) 

 

 

SEXTA-FEIRA (20/10) - AUDITÓRIO 003 - BLOCO BETA 
 

MESA 5A - 13:00 

- Do Iluminismo à atualidade: a igualdade não alcançada por Wollstonecraft e Fraser            

(Sarah Bonfim - UFABC) 

- O projeto teórico de Axel Honneth: Do déficit sociológico da Teoria Crítica ao             

diagnóstico de patologias sociais (Kailla Oliveira - UFABC) 

- Entre reconhecimento e redistribuição: um dilema da justiça em Nancy Fraser (Lilian            

Ribeiro - UFABC) 

 

MESA 5B - 14:15 

- Ruptura entre teoria e prática e as consequências políticas na filosofia de Hannah             

Arendt (Angélica Martins - UFABC) 

- Acerca da racionalidade totalitária em Hannah Arendt: da experiência totalitária ao           

restabelecimento do sentido da política (Robério Honorato - UFABC) 

- Poder e Violência: um debate entre Habermas e Arendt (Rafael Oliveira - UFRGS) 

MESA 5C - 15:30 

- Palacios Rubios e a teocracia pontifical: da liberdade condicionada à perda da            

liberdade (Fernanda Zaccarelli - USP) 

- Homem como ser mutável em Leopoldo Zea (Vagner Nunes - UFABC) 



- O conceito de Dispositivo e a Literatura de Testemunho no Brasil (Abílio Pacheco -              

Unicamp/UFPA 

 

MESA 5D - 16:45 

- Sensus communis: pressupostos de uma leitura estético-política em Kant (Pedro          

Gallina - Unicamp) 

- Algumas observações sobre o conceito de "comunidade ética" em Kant (Nicole           

Martinazzo - UFPR) 

- Os eruditos, o mundo letrado e povo: quem pode se esclarecer e a quem serve o                

esclarecimento? (Bruno Nadai - UFABC)  

- As máximas do entendimento humano: regras para o uso público da razão em Kant              

(Vinicius Carvalho - Unicamp) 

 

PALESTRA DE ENCERRAMENTO - 19:00 

Título: "Feminismo e Teoria Crítica" - Profª Drª Nathalie Bressiani (UFABC) 

(mais detalhes na aba Abertura e Encerramento) 


