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evento é um dos seus efeitos. Também gostaríamos de agradecer a todos os servidores, 
sejam eles terceirizados, técnico-administrativos ou docentes, que se empenharam 
em nos apoiar direta ou indiretamente, desde a criação até a execução deste evento. 
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em filosofia que se dispuseram e se interessaram em participar desta 4ª Semana de 
Filosofia. Agradecemos especialmente às coordenações dos cursos de filosofia da 
UFABC: do Bacharelado em Filosofia, da Licenciatura em Filosofia e do Programa 
de Pós-graduação (PPGFIL). Agradecemos a presença de todos os ouvintes e por 
todas as mensagens de apoio, mas também às críticas e sugestões que nos fizeram 
amadurecer.
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HISTÓRIA
A Semana de Filosofia não é produto apenas de uma reunião de pessoas, mas de 
uma história. Essa história começa em outubro de 2015, quando ocorreu a 1ª Semana 
de Filosofia, a qual contou com poucas apresentações, mas que contemplaram 
temas caros aos alunos naquele momento. O evento ensejou debates dentro da 
comunidade filosófica da UFABC, sobretudo no que diz respeito à autonomia discente. 
Isto certamente foi um marco para os membros de uma comunidade filosófica que 
amadurece cada vez mais desde então.

A 2ª Semana de Filosofia ocorreu de 4 a 8 de julho de 2016, caracterizando-se por uma  
significativa ampliação do espaço para participação e uma maior documentação do 
evento. Ao menos 45 trabalhos foram apresentados, além da conferência de abertura.

A 3ª Semana de Filosofia ocorreu de 16 a 20 de outubro de 2017 e teve o papel 
de manutenção do espírito das primeiras edições, trazendo para perto do público as 
discussões mais importantes do ambiente filosófico da UFABC. O evento contou com a 
presença de mais de 60 comunicações (dentre as mais de 70 inscrições provindas da 
UFABC e de fora), que incluíram discentes de graduação, pós-graduação e docentes. 
A novidade ficou por conta das mesas de debate à noite, além da abertura temática 
“Que Filosofia?”, uma discussão entre os discentes que participaram da organização 
de todas as edições, e da palestra de encerramento. 

A 4ª Semana de Filosofia, ecoando as discussões da edição anterior, busca apresentar 
o debate sobre o que seria a filosofia na UFABC, bem como qual o lugar da filosofia 
no Brasil, trazendo novamente as mesas de debate sobre temas relacionados com a 
posição da filosofia na atualidade. Neste ano, contamos com quase 90 inscrições e 
as vagas para apresentação foram expandidas para 75, tomando cuidado para nunca 
deixar os números serem um objetivo acima do debate entre os presentes.
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PROGRAMAÇÃO DA NOITE

Segunda-feira | 16/07 | 19h
Mesa de abertura: “O que é a filosofia na UFABC? Quem desejamos formar?”
Participantes:
• Fernando Costa Mattos (Professor dos cursos de Filosofia da UFABC e vice-
coordenador do PPGFIL/UFABC)
• André La Salvia (Professor e coordenador da Licenciatura em Filosofia da UFABC)
• José Luiz Neves (Professor dos cursos de Filosofia da UFABC e coordenador do GT 
de reforma do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Filosofia)
• Bruno Nadai (Professor dos cursos de Filosofia da UFABC e coordenador do 
Bacharelado em Filosofia)
• Representantes-discentes da Filosofia da UFABC

Terça-feira | 17/07 | 19h 
Mesa de debate: “Educação e Política: Filosofia na BNCC”
Participantes:
• Suze Piza (Professora dos cursos de Filosofia da UFABC)
• Silvio Carneiro (Professor dos cursos de Filosofia e vice-coordenador da Licenciatura 
em Filosofia da UFABC)
• Dalva Garcia (Professora do departamento de Filosofia da PUC e da Escola Estadual 
Fernão Dias Paes)

Quarta-feira | 18/07 | 19h
Mesa de debate: “Descolonização do pensamento: discutindo filosofias não-europeias”
Participantes:
• Acácio Almeida (Professor do Bacharelado em Relações Internacionais e Pró-Reitor 
de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC – PROAP)
• Cristiane Negreiros (Professora dos cursos de Filosofia da UFABC)
• Bruno Reikdal (Doutorando em Economia Política e Mestre em Filosofia pela UFABC)
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Quinta-feira | 19/07 | 19h
Mesa de debate: “A filosofia em diálogo: ciência, tecnologia e sociedade”
Participantes:
• Marília Pisani (Professora dos cursos de Filosofia da UFABC)
• Victor Marques (Professor dos cursos de Filosofia e vice-coordenador do Bacharelado 
em Filosofia da UFABC)
• Maria Caramez Carlotto (Professora do curso de Relações Internacionais e vice-
coordenadora do Programa de Pós-graduação em Economia Política Mundial da 
UFABC)

Sexta-feira | 20/07 | 19h
Palestra de Encerramento: “Filosofia em ato: como viver? Inspirações antigas para um 
problema de sempre”
•  Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis (Professora dos cursos de Filosofia da 
UFABC)
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COMUNICAÇÕES E RESUMOS

SEGUNDA-FEIRA | 16/07

MESA 1A • 12h30
Mediação: Daniel Donato

Rennan Willian da Silva (UFABC)
E-mail: rennanws@gmail.com
Palavras-chave: estética, filosofia, antropologia visual, oriente, quadrinhos, 
subjetividade.

“Ideários Imagéticos no Ocidente e Oriente”

O objetivo é fomentar diálogos na Estética ao atentar formas não europeias de 
representação do espaço. Assim o recorte temático está na representação espacial 
nas histórias em quadrinho e mangás. Suas diferenças posicionam um problema: 
diferentes representações do espaço geram diferentes desenvolvimentos subjetivos? 
Ao tratar a questão pretende-se pincelar a perspectiva linear e seu aporte filosófico 
bem como sondar a perspectiva atmosférica com base em autores da Estética Oriental 
como Kenneth Inada e Ken-Ichi. Para fornecer substrato à parte teórica das histórias 
em quadrinho e direcionar a leitura de sua representação espacial e criação subjetiva 
assentarei na contribuição de Scott McCloud autor de Desvendando Quadrinhos. Por 
fim, como já dito, voltarei olhares para abordagens da Estética além do modelo europeu 
sublinhando exemplos vivos em peças culturais não para antagonizar, mas auxiliar o 
entendimento das diferenças e semelhanças nas subjetividades do Ocidente e Oriente.

Danillo Hildebrando de Oliveira (UFABC)
E-mail: danillo.oliveira93@gmail.com
Palavras-chave: estética, opressão, arte, sensível.

“Teatro do Oprimido: uma reflexão prática sobre dominação e emancipação 
através da sensibilidade”
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O trabalho visa a partir das ideias de Augusto Boal, responder a seguinte questão: 
Como são praticadas as opressões, ou o controle ideológico, através da arte? Para 
respondê-la utilizo os conceitos de humano, estética e espectador, de Boal, extraídos 
principalmente dos livros a Estética do Oprimido e Teatro do Oprimido e outras Poéticas 
Políticas, bem como apresento sua análise materialista histórica do teatro a partir das 
lutas de classes, além de referências complementares que reforçam suas ideias. O 
autor é conhecido por suas contribuições ao teatro, mas assumo que existe filosofia 
em sua obra, no sentido deleuziano, existem conceitos, os quais eu mobilizo para 
responder a questão partindo, principalmente, de suas próprias ideias. A apresentação 
será um breve passeio pelos seus principais conceitos que ligam à estética à política 
e demonstram como é possível dominar em um campo que, no senso comum, é 
emancipador em si, a arte.

Rubens José da Rocha (UFSCar)
Financiamento: CAPES
E-mail: ens_rubens@yahoo.com.br
Palavras-chave: despersonalização, cogito, ironia, heteronímia, atitude psicológica.

“Despersonalização e heteronímia no Primeiro Fausto de Fernando Pessoa”

A despersonalização do eu lírico, teorizada por Fernando Pessoa, é uma das 
características centrais da escrita poética dos heterônimos. Formalmente colocada à 
prova pela habilidade de cada um deles em assumir simultaneamente os papéis de 
autor, ator, diretor e espectador no drama subjetivo que eles mesmos protagonizam, a 
despersonalização da atitude de Alberto Caeiro (certeza sensível), de Álvaro de Campos 
(sensação autorreflexiva), de Ricardo Reis (indiferença ao destino) e de Fernando 
Pessoa ortônimo (pensamento místico) acaba por configurar um plano de composição 
comum, no qual diferentes pontos de vista se complementam e se rivalizam. Proponho 
examinar alguns níveis formais desse conceito de despersonalização nos poemas 
Mensagem e Primeiro Fausto, onde o plano de composição comum aos heterônimos 
figura da maneira mais clara, problematizando o estatuto poético e filosófico dos 
conceitos de ironia, autoria e heteronímia, sempre à luz da produção teórica de 
Fernando Pessoa.
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MESA 1B • 13h45
Mediação: Daniel Donato

Pedro Carquejeiro (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: pedro.carquejeiro@gmail.com
Palavras-chave: Panofsky, perspectiva, forma simbólica, Cassirer.

“As consequências do neokantismo em Panofsky e o limite da perspectiva 
como ‘forma simbólica’”

Panofsky nomeia a perspectiva como “forma simbólica”, tomando emprestado este 
termo de Cassirer. Analisarei em que sentido e sob que condições a perspectiva é uma 
forma simbólica, além de considerar os limites e consequências de tratar a perspectiva 
como forma simbólica. Trarei três interpretações distintas. Holly busca o conceito de 
forma simbólica a partir da análise da relação entre Panofsky e a historiografia da arte, 
como se a aceitação do conceito de Cassirer solucionasse um problema historiográfico. 
Neher argumenta, por outro lado, que Panofsky está mais interessado em resolver o 
problema da conexão entre o espaço vivido e arte do que entre teorias historiográficas. 
Já Levine nos ajuda a interpretar a recepção e o significado do neokantismo no 
pensamento de Panofsky. A adoção do conceito neokantiano delimita de partida um 
conjunto de concepções sobre a perspectiva; esboçarei quais são estes limites.

Guilherme Guimarães Sebastião (UFABC)
E-mail: gg.sebastiao@hotmail.com
Palavras-chave: paisagem, percepção visual, perspectiva linear, Anne Cauquelin.

“Anne Cauquelin e a paisagem como invenção”

No ensaio A Invenção da Paisagem, a filósofa Anne Cauquelin explora as relações 
entre produções imagéticas e a percepção visual humana, buscando mecanismos 
de influência entre estes dois pontos e defendendo a tese de que a paisagem e sua 
congruência com a natureza são resultantes de um perene processo que cria tanto a 
existência do objeto sensível paisagem quanto as condições de sua identificação com 
a “Natureza” ou realidade. Quais os requisitos para que, da distribuição de tais e tais 
elementos no espaço, o olhar reconheça agradável poesia e confie em deslizar para 
a própria verdade a respeito do exterior? Como a arte contemporânea, espaço de 
importantes questionamentos e experimentações com a forma e a sensibilidade, lida 
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com o legado da imagem paisagística? Pretendo expor criticamente as teses do livro 
supracitado, colocando-as em diálogo com a produção artística atual e verificar seu 
potencial de contribuição para as investigações empreendidas tanto nas artes quanto 
na estética.

Rafael Lopes do Valle (UFSCar)
E-mail: rafaellopesdovalle@gmail.com
Palavras-chave: Gilda de Mello e Souza, estética, moda, história da indumentária.

“Moda: a mais humana das artes”

Em O espírito das roupas (1987), Gilda de Mello e Souza examina a moda no século 
XIX. Antes de discorrer sobre os aspectos psicológicos e sociais da moda, a ensaísta 
questiona os aspectos estéticos da indumentária. A intelectual brasileira costura com 
vários fios uma apreciação da moda como obra de arte, apontando que a vestimenta 
insere-se nas correntes estéticas de outras artes e que ela teria seus próprios princípios 
estéticos. A moda como obra de arte surgiria do nó entre forma, cor, tecido e mobilidade. 
Este ganha destaque, pois é o elemento que dá vida ao pedaço de tecido. Portanto, 
apresentaremos por que a mobilidade diferencia a moda das outras artes do espaço, 
tornando-a a mais humana das artes.

MESA 1C • 15h
Mediação: Guilherme Guimarães Sebastião

Rafael Augusto de Assis (Grupo Fênix de Educação/Governo do Estado de São Paulo)
E-mail: artaud.1948@gmail.com
Palavras-chave: ética, filosofia contemporânea, literatura.

“Entre latas, putas e ratos: notas sobre a ética de Charles Bukowski”

Ainda que, nos últimos anos, tenha se tornado alvo do público pequeno-burguês, 
Bukowski permanece sendo um autor marginal, cuja vida e obra formam uma 
indissociável simbiose. Inclassificável, nômade – considerando-se que o autor jamais 
se filiou a qualquer espécie de movimento organizado ou escola literária – é justamente 
a partir dos bares e quartos imundos dos hotéis baratos de Los Angeles que fala o 
velho safado: as desventuras de Henry Chinaski, seu alter ego, são as suas próprias, 
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contexto que a princípio nos revelaria um devastador cenário niilista. Nesse sentido, 
porém, ao contrário do que ocorre em Beckett, a literatura de Bukowski abre-se, tendo 
enquanto fundamento o não-fazer, a pura impotência, à um modo de subjetivação 
radical, que acabará, em última instância, tornando-se uma espécie de potencialização 
às avessas. Buscaremos, pois – e aqui reside a proposta deste trabalho – refletir acerca 
da seguinte questão: é possível pensarmos uma ética propriamente bukowskiana?

Franceila de Souza Rodrigues (UNIFESP)
E-mail: fran.souzarodrigues@gmail.com
Palavras-chave: mimese, sensação, Proust.

“A relação entre música e literatura segundo Proust”

Este trabalho pretende mostrar a importância das sensações para a construção 
narrativa de Em busca do tempo perdido. A partir daí, será examinado como Marcel 
Proust aproxima as formas artísticas da literatura e da música para assim, ao longo 
de sua obra, elaborar uma crítica às formas tradicionais do romance, sobretudo à 
literatura realista. Será investigado como essa crítica às formas tradicionais pode ser 
interpretada como desdobramento de um conceito de mimese que procura romper 
com seu sentido corrente de imitação da natureza para encontrar nas sensações e na 
linguagem musical um alicerce. Será defendido, por fim, que é na audição do Septeto 
de Vinteuil, em “A Prisioneira”, que a reflexão sobre a relação entre música e literatura, 
portanto, o debate sobre um novo modelo de mimese, é desenvolvido com mais afinco.

Lucila Lang Patriani de Carvalho (USP)
E-mail: lucilalangpatriani@gmail.com
Palavras-chave: filosofia francesa contemporânea, literatura.

“Blanchot, obscuro?”

Neste trabalho intentamos investigar a situação de Maurice Blanchot no cenário da 
França contemporânea. O ponto de partida de nossa análise será o da caracterização 
de Blanchot como um sujeito “obscuro” - designação usada pelos comentadores em 
referência ao primeiro romance do autor intitulado, justamente, “Thomas l’obscur” - 
como o fazem Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau. Assim, possuiremos uma 
dupla intenção em nosso trabalho: ao mesmo tempo em que aprofundamos as 
representações que foram construídas em cima do autor, analisamos a sua escrita em 
relação à filosofia e à literatura, buscando esclarecer as possíveis relações entre as 
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suas obras - em especial o seu estilo, a recepção do autor pela comunidade acadêmica 
e os temas filosóficos e literários de sua preferência.

MESA 1D • 16h15
Mediação: Vinícius Ramos

Roger Augusto Barbosa Montemor (UFABC)
E-mail: roger.montemor@gmail.com
Palavras-chave: ser genérico, jovem Marx, fundamento.

“O conceito de ‘ser genérico’ como fundamento da crítica à sociedade 
moderna nos ‘Manuscritos econômico-filosóficos 1844’”

Trata-se de investigar o conceito de ser genérico presente nos Manuscritos econômico-
filosóficos do jovem Marx, compreendido como fundamento da crítica à sociedade 
moderna. Concentramo-nos no capítulo Trabalho alienado e propriedade privada da obra 
referida. Com efeito, questionamos quais as consequências desta fundamentação para 
uma crítica dialética. Para tanto, num primeiro momento, procura-se investigar como o 
conceito de ser genérico surge no pensamento de Marx, tendo em vista o debate com 
Feuerbach. Num segundo momento, analisar-se-á as modificações operadas neste 
conceito por Marx no interior do arcabouço conceitual dos Manuscritos econômico-
filosóficos. Neste sentido, tem-se a hipótese de duas compreensões possíveis do papel 
deste conceito quanto à crítica dialética de Marx: como um conceito positivo, normativo 
ou como um conceito negativo.

Lucas dos Santos da Silva (UNIRIO)
E-mail: santos.subsolo@gmail.com
Palavras-chave: filosofia política, Žižek, Slavoj, negação, utopia.

“Negação: a utopia liberal”

A presente comunicação tem como intuito interpretar o primeiro capítulo da obra 
“Vivendo no fim dos tempos”, do filósofo esloveno Slavoj Žižek, intitulado “Negação: A 
Utopia Liberal”. O filósofo empreende uma análise da ideologia liberal, de seu processo 
histórico, seus efeitos contemporâneos e analisa também as respostas teóricas de 
esquerda, seus avanços e problemas históricos, como também inicia um esboço 
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de resposta política a essa história da ideologia liberal. A comunicação se valerá do 
repertório que possuo em relação a outras obras do autor, como “Violência” e “Bem-
vindo ao deserto do real”, permitindo uma melhor interpretação do texto, interligando 
conceitos e concepções presentes em diversas obras do autor. A análise será feita 
a partir da leitura do texto do filósofo e também da pesquisa sobre as referências 
utilizadas por Žižek.

Bruno Belém (USP)
E-mail: bruno.belem@usp.br
Palavras-chave: revolucionarismo, reformismo.

“Acerca dos marxismos e dos keynesianismos”

A crise econômica de 2008 e as grandes manifestações ao redor do mundo trouxeram 
um renovado interesse pelas reflexões de Karl Marx e John Maynard Keynes, bem como 
pelas diversas experiências intelectuais que, de uma maneira ou de outra, se serviram 
destes autores. Nesta comunicação, trata-se de realizar um balanço deste legado, a 
partir de um exame panorâmico do destino que as análises econômicas e os modelos 
de intervenção de Marx e Keynes tiveram na posteridade marxista e keynesianista, de 
forma a identificar e qualificar tanto suas dificuldades construtivas – constantemente 
às voltas com a filosofia moral, a ética, a filosofia política e a epistemologia – quanto o 
que, por ventura, possa fornecer esteio às atuações da esquerda frente ao processo 
de reprodução material da vida no capitalismo.

MESA 1E • 17h30
Mediação: Sandro Rinaldi

Paulo Piva (UFABC)
E-mail: paulo.piva@ufabc.edu.br
Palavras-chave: ateísmo, comunismo, iluminismo, materialismo, tiranicídio.

“As luzes do ódio: tiranicídio e emancipação em Jean Meslier”

No século XVIII francês, antes de Voltaire e Rousseau, longe da corte e dos salões, 
um vigário de aldeia registrava e endossava no seu manuscrito ateu, materialista, 
anticristão, hedonista, anticlerical, comunista e secreto, o espírito da indignação de um 
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camponês cansado de tanta opressão e miséria sob o despotismo do conluio entre 
a nobreza e o clero: Que o último rei seja enforcado com as tripas do último padre. 
O autor dessa subversão ideológica e política, Jean Meslier (1664-1729). O objetivo 
desta comunicação é explorar as luzes emancipadoras presentes no ódio que produziu 
essa metáfora tão expressiva, tão orgânica - e substituindo um ou outro dos seus 
personagens -, tão atual, e que Meslier procura organizar e concretizar na sua proposta 
de legitimidade do tiranicídio como meio e de abolição da propriedade particular como 
fim de uma ação política efetivamente comprometida com a justiça.

Danielly Lima dos Santos (UNESP)
E-mail: daniellysantos07.ds@gmail.com
Palavras-chave: materialismo na França do século XIII, Diderot, iluminismo, 
materialismo.

“O materialismo de Diderot: a transformação da matéria inerte à ativa”

Neste trabalho, será exposto o processo de transformação da matéria, apresentado por 
Diderot n’O Sonho de D’Alembert. Neste texto redigido a partir de 1769, Diderot trata o 
problema do dualismo substancial, deixando claro que só podemos conhecer a natureza 
do pensamento ou qualquer coisa referente à natureza do homem, se conhecemos o 
processo de transformação da matéria, ressaltando que tudo deriva de uma única 
substância, a matéria. Dessa forma Diderot, através de sua visão materialista/monista, 
resume tudo à matéria e suas sucessivas transformações, logo, o pensamento e o 
corpo são uma única coisa, não existe, portanto, algo transcendente que justifique o 
pensamento. Diderot afirma que existe a matéria inerte e a matéria ativa/pensante, 
sendo que da matéria inerte se sucede à matéria ativa. Em suma, um ser pensante, 
antes de ser pensante, foi matéria inerte, e por processos mecânicos passou de uma 
fase a outra. Portanto, o pensamento e o corpo não são duas coisas completamente 
distintas, são resultado de transformações, são apenas matéria.
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TERÇA-FEIRA | 17/07

MESA 2A • 12h30
Mediação: Pedro Farhat

Gustavo de Lima Falqueiro (USP)
E-mail: gfalqueiro@yahoo.com.br

“A presença de Aristóteles em Portugal no século XVI a partir da leitura do De 
Crepusculis de Pedro Nunes”

Este trabalho busca descrever a presença de Aristóteles em Portugal a partir do 
comentário à obra De crepusculis de Pedro Nunes publicada em 1542. O De crepusculis 
é um livro composto a partir de referências árabes, gregas e medievais, como Allacen, 
Alfragano, Euclides, Ptolomeu e Johannes de Sacrobosco e que possui um plano de 
fundo cosmológico aristotélico, embora não explicitado. O crepúsculo, segundo Pedro 
Nunes, principia quando a luz do Sol reflete nos vapores úmidos presentes no ar, 
sugerindo a presença do elemento água no ar, caracterizando este último como um 
elemento híbrido. Com isso, nosso objetivo é apresentar a cosmologia aristotélica 
dos quatro elementos e do éter, explicitando a relação entre os elementos com as 
causas imediata, o sol, e mediata, vapores úmidos no ar, do crepúsculo noniano. 
Nossa intenção aqui é explicitar essa cosmologia, cotejando quando possível o texto 
noniano com obras aristotélicas como De caelo, Meteorológicos, Física e Da geração 
e corrupção.

Fabio Luizi dos Santos (UNIFESP)
E-mail: fabio.luizi@bol.com.br
Palavras-chave: história da filosofia antiga, Aristóteles, mesotês, ética, virtude.

“O conceito de mesotês no livro II da Ethica Nicomachea”

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo reflexivo sobre o conceito 
de mesotês (justa medida) em exposição no livro II, da obra Ethica Nicomachea, 
de Aristóteles. Partindo desta análise, tornar-se-á possível compreender os 
desdobramentos das ações do agente ético capaz de realizar a boa deliberação e, por 
consequência, saber escolher os meios adequados para atingir a felicidade. Diante do 
exposto, cabe aqui, problematizar a seguinte questão: De que modo a justa medida 
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pode sustentar a ação virtuosa do homem na busca pelo bem viver? Assim, portanto, 
consideramos que esta pesquisa pode contribuir com o diálogo acerca da ética das 
virtudes à luz da perspectiva aristotélica.

Thierry Carizani Nineli (UFSCar)
E-mail: thierrynineli@yahoo.com.br
Palavras-chave: diálogos socráticos, refutação, instrumento pedagógico.

“Elenchoes: O instrumento pedagógico de Sócrates”

Conhecemos o carinho e o respeito que Platão tinha por seu mestre Sócrates, tanto 
que dos mais de trinta diálogos que escreveu, apenas o último (As Leis) não tem seu 
mestre como personagem, em todos os outros, praticamente, a figura dele é central. 
Entre os diálogos, a apologia de Sócrates seria o livro que melhor representa está 
“filosofia socrática”, isso porque a apresentação que Platão faz da defesa de seu 
mestre, também, é a apresentação de sua filosofia. A Apologia mostra como a própria 
vida de Sócrates e a sua filosofia estão atreladas de maneira intrínseca, de modo a 
serem “praticamente” uma e a mesma coisa. Aqui nos cabe a pergunta: qual seria esta 
atividade? A resposta: o diálogo. Porém que tipo de diálogo? A resposta para esta 
pergunta e também o que revela o modo operante da filosofia socrática. O diálogo 
socrático não é mero “bate-papo”, mas sim um diálogo que possui um objetivo e um 
meio para alcançar este objetivo. É sobre esse Objetivo e esse Meio (que será os 
elenchoes) que iremos investigar.

MESA 2B • 13h45
Mediação: Pedro Farhat

Daniel Valente Pedroso de Siqueira (USP)
E-mail: thez1492@hotmail.com
Palavras-chave: Habermas, teoria das ciências humanas, ação comunicativa, esfera 
pública, capitalismo tardio.

“Reconstruindo uma ideia: Habermas e a esfera pública”

A teoria da modernidade de Habermas coaduna-se com sua teoria da racionalização 
social (a teoria da ação comunicativa surge das investigações sobre o paradoxo da 
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racionalização) e sua análise crítica busca conciliar diagnósticos críticos e análises 
históricas sobre o processo de desenvolvimento da racionalidade para identificar 
patologias sociais e desvelar critérios emancipatórios adormecidos. A ação 
comunicativa, núcleo central de sua teoria, encontra-se relacionada ao uso público da 
razão na esfera pública, mas o processo de racionalização e as cisões ocorridas na 
esfera social, resultaram na identificação de um processo de tecnificação que regulou 
as modernas sociedades ao ponto de impingir uma colonização sistêmica do mundo 
da vida. Frente a esta conceitualização como fica o ideal de democracia deliberativa? 
A intenção é recuperar a noção de esfera pública e confrontá-la ao atual horizonte 
social, não ignorando a reconstrução empreendida por Habermas sobre a atualização 
desta ideia.

Angélica Cristiane Martins (UFABC)
Financiamento: UFABC
E-mail: martins.angelica@ufabc.edu.br
Palavras-chave: Hannah Arendt, espaço público, identidade.

“Relação entre espaço público e identidade na filosofia de Hannah Arendt”

O conceito de espaço público desempenha na filosofia de Hannah Arendt papel 
fundador no fazer político e na constituição da liberdade. Além disso, o espaço público 
é, por excelência, o domínio da formação da identidade humana, uma vez que os 
elementos que compõe este espaço é justamente a publicidade de ideias e discursos. 
Segundo Arendt, a identidade apenas é passível de fundação quando podemos 
expressar nossa singularidade na luz do âmbito público, pois a experiência privada 
não nos permite feitos extraordinários, nos relegando às trevas do isolamento e da 
generalidade. Nesse sentido, é primordial compreender as características do espaço 
público e estabelecer como tais características permitem e estimulam a formação da 
identidade e da singularidade humanas.

Robério Honorato (UFABC)
E-mail: roberio_rh@yahoo.com.br
Palavras-chave: propaganda totalitária, racionalidade totalitária, Hannah Arendt.

“A propaganda totalitária e sua nefasta racionalidade totalitária segundo 
Hannah Arendt”

A propaganda totalitária e sua nefasta racionalidade totalitária segundo Hannah Arendt. 
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Esse trabalho tem por objetivo identificar os traços da racionalidade totalitária decorrente 
da propaganda totalitária com vistas a compreender o que seja essa racionalidade 
totalitária. O emprego da propaganda é um artifício dos movimentos totalitários para 
conquistar as massas, que, revestida pelo cientificismo e pela infalibilidade de seu Líder 
visa dar credibilidade e poder as suas afirmações. Erige-se, assim, pseudoverdades 
ficcionalmente racionalizadas para conquistar e coordenar as massas, através de 
discursos e argumentos sem necessidade de comprovação empírica. Desse modo, as 
massas são levadas a se refugiarem na ficção e na coerência da lógica da racionalidade 
totalitária. A racionalidade totalitária tem a ver com uma lógica de discurso unívoca, 
hermética, que tende a se impor como expressão da verdade universal, que, entre 
outros, se depreende da ideologia propagandista do totalitarismo.

MESA 2C • 15h
Mediação: Matheus de Souza

Gustavo Santos Giacomini (USP)
E-mail: gugiacomini@hotmail.com
Palavras-chave: fenomenologia, Edmund Husserl, Martin Heidegger.

“A estrutura ‘enquanto que’: relações entre o pensamento de Edmund Husserl 
e Martin Heidegger”

Foi sobre a base da estrutura “enquanto que”, comum ao ato predicativo e antepredicativo, 
que Husserl repercutiu explicitamente a relação entre visado e intuído, mas tendo como 
consequência a repercussão implícita da própria relação de predicação. Ou seja, a 
matéria intencional visa o objeto “enquanto tal” e na verdade é ela que permite, através 
desta composição, visar o objeto. É mesmo esta estrutura “enquanto que” que constitui 
a significação, o que permitirá em última análise a própria determinação objetivante. 
Porém, segundo Heidegger, ao reverberar a predicação altera-se a própria estrutura 
“enquanto que”, de modo que ela muda de pré-objetiva – hermenêutica, segundo 
a terminologia heideggeriana – para objetivante – apofântica, segundo a mesma 
terminologia. Justamente tal alteração que o pensamento de Husserl não permite 
acompanhar. Em suma, almejo pontuar a articulação da estrutura “enquanto que” no 
pensamento heideggeriano e a diferença com a noção estabelecida por Husserl.
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Felipe Ribeiro (UFABC)
Financiamento: FAPESP
E-mail: feliperibeiro1848@gmail.com
Palavras-chave: hermenêutica, teoria crítica, filosofia contemporânea.

“A dimensão crítica da hermenêutica filosófica”

Em 1970, ao se confrontar com “As pretensões de universalidade da hermenêutica”, 
Habermas começaria nos lembrando que a hermenêutica filosófica desenvolvida por 
Gadamer não diz respeito a uma técnica (ou arte) em auxílio da boa interpretação. 
Em vez disso, diz Habermas, a hermenêutica é crítica, pois traz à luz os pressupostos 
historicamente sedimentados que operam em nossa experiência comunicativa sem 
que o saibamos. E isso só ocorre porque o hermeneuta, ao se confrontar com a 
alteridade de textos legados historicamente, entraria numa atitude reflexiva em que 
ele reconhece a singularidade de sua própria situação hermenêutica. Com isso, 
Habermas não dizia nada de estranho à filosofia de Gadamer: em 1971, foi o autor 
mesmo de Verdade e método quem retificou o comentário habermasiano segundo o 
qual a reflexão hermenêutica é crítica. Pois bem, como entender essa caracterização? 
A minha proposta de apresentação pretende explorar, através de alguns conceitos 
fundamentais da hermenêutica, a ideia de que ela funcione como crítica.

Celso Marques Junior (USP)
Financiamento: CAPES
E-mail: cm.jr@hotmail.com
Palavras-chave: fenomenologia transcendental, Husserl, Heidegger.

“Husserl e Descartes: sobre o conceito de ‘eversio’”

A epistemologia de Husserl permanece fundamentalmente cartesiana ou seus 
esforços reflexivos foram capazes de lhe conceder a tão almejada independência 
das Meditationes?  Impulsionada pelas remissões que Sartre e Heidegger fizeram a 
Descartes em suas considerações sobre a filosofia husserliana, a pergunta parece 
ter gerado uma querela frequente entre aqueles que passaram a se ocupar da 
fenomenologia. Fato é que este embrolho tomou um aspecto irresoluto, e a busca 
pela vitória neste prélio parece ter feito seus partícipes cegos à letra dos textos. Uma 
vez que a questão permanece aberta, nossa proposta consistirá em apresentar uma 
via reflexiva que permita preencher tal lacuna: será por meio da compreensão dos 
argumentos apresentados nas Meditações Cartesianas e nas Meditações de Filosofia 
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Primeira que pretenderemos elucidar a maneira pela qual o conceito de eversio cumpre 
papel fundamental no estabelecimento de uma justa medida para a relação entre as 
filosofias de Husserl e Descartes.

MESA 2D • 16h15
Mediação: Gregory Augusto

Rafael Teruel Coelho (UNESP)
E-mail: rafael_unespmarilia@hotmail.com
Palavras-chave: filosofia moderna, Descartes, corpo e alma.

“Como pode a alma mover o corpo?: análise dos comentários de Elisabeth da 
Boêmia ao dualismo substancial cartesiano”

O cerne desta comunicação é estudar o dualismo substancial, pressuposto ontológico 
central da metafísica cartesiana, à luz da crítica que a princesa Elisabeth formulou à tal 
concepção (Descartes 1, AT III, p. 660). A monarca argumenta que a separação entre 
os planos físico e mental ou, se preferirmos, a radical distinção entre corpo e alma, 
proposta por Descartes em suas Meditações Metafísicas, engendra a necessidade 
de explicar como a substância pensante (res cogitans) seria capaz de mover o 
substrato biológico (res extensa). Em outras palavras, como  a alma, concebida como 
algo inextenso, e não sujeita às leis físicas da matéria, poderia “mover” o corpo - 
compreendido como uma máquina biológica? Cremos que a solução apresentada por 
Descartes, formulada no contexto de As paixões da alma (em que o autor salienta a 
existência da glândula pineal enquanto mediadora entre corpo e alma), bem como 
ao longo de sua correspondência com a princesa, constitua genuíno ensejo para a 
compreensão do corpus cartesiano a partir da relação do cogito com o mundo natural.

Fabrício Rodrigues Pizelli (UNESP)
E-mail: fabricioreino@hotmail.com
Palavras-chave: dualismo, Deus, liberdade, Sartre, Descartes.

“Dualismo e Deus: aspectos críticos de Jean-Paul Sartre à liberdade 
cartesiana”

O objetivo do presente artigo é analisar dois pontos importantes que compõem a crítica 
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de Jean-Paul Sartre à Descartes, no que tange a noção de liberdade, exposta em 
seu artigo A liberdade cartesiana, a saber, as questões de Deus e dualismo. Desta 
maneira, apresentaremos de que modo a noção de Deus e dualismo torna-se prejudicial 
à liberdade humana de acordo com as teorias de maturidade de Sartre defendidas 
em O Ser e o Nada de 1943. Em um primeiro momento, discerniremos a abordagem 
fenomenológica de Sartre, pautada na intencionalidade, do dualismo de Descartes. 
Desta maneira, investigaremos as noções de dualismo e Deus, as quais apontaremos 
alguns aspectos do conceito de liberdade sartreano em contraste com a ideia de livre-
arbítrio presente na filosofia de Descartes. Com isso, tentaremos demonstrar, com 
base nas teorias de Sartre, como a aplicação do dualismo e da ideia de Deus na 
dinâmica da existência humana prejudicam a liberdade.

Vinícius Ramos Pires (UFABC)
E-mail: ramospiresvinicius@gmail.com
Palavras-chave: ontologia, existencialismo, absurdismo, Sartre, Camus.

“A recusa de ser o que se é: uma comparação entre a ontologia de Sartre e a 
noção de revolta em Camus”

Em O Ser e o Nada Sartre nos entrega uma ontologia humana carregada pela 
inquietação. Com efeito, o homem, esta paixão inútil, é nesta obra marcado como 
um conflito para sempre irresoluto entre o Em-Si e o Para-Si, entre o ser e o nada; 
uma liberdade abandonada a si que não pode deixar de negar o que é para buscar 
ser o que ainda não é. Assim, cada indivíduo constantemente nega a si mesmo em 
nome de suas possibilidades. Negar-se já é buscar ser. Segundo o biógrafo Ronald 
Aronson, esta ontologia concebida por Sartre influenciou profundamente Albert Camus 
na elaboração da ideia de revolta. Esta é um negação que ao mesmo tempo é uma 
afirmação, a negação de um estado de coisas em favor de um outro. Nos dois casos, 
na obra de Sartre e de Camus, vislumbramos a recusa humana de ser aquilo que se é. 
O propósito desta comunicação é explorar a aproximação da ontologia de Sartre com 
a ideia moral de revolta como descrita por Camus.

MESA 2E • 17h30
Mediação: Sarah Bonfim
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Caterine Zapata Zilio Barros (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: catezzbarros@gmail.com
Palavras-chave: educação moral, Rousseau, Emílio.

“Da educação de aparências e seus efeitos sobre a formação do juízo e da 
moral – uma reflexão a partir de Jean-Jacques Rousseau”

A presente comunicação tem por fim problematizar aquilo que denomino educação de 
aparências e seus efeitos sobre a formação do juízo e da moral a partir da perspectiva 
de Jean-Jacques Rousseau. O termo surge do diagnóstico realizado em seus Discursos 
sobre a dissociação entre o ser e o parecer que caracteriza o mundo civilizado, em que 
aquilo que pode ser exibido e estimado é priorizado em detrimento daquilo que é. Essa 
inversão de valores passa a determinar a base das instituições civis, inclusive daquelas 
destinadas à educação. No campo intelectual, a educação de aparências se expressa 
na educação da memória e da erudição em contraposição à educação da inteligência 
e do juízo, enquanto no campo da moral se expressa na educação do comportamento 
pela polidez em contraposição à educação do mundo íntimo para a virtude. Trata-se de 
explicitar os motivos pelos quais a sociedade caminhou no sentido de promover uma 
educação de aparências e depois entrever algumas consequências dessa educação 
sobre a formação do juízo e da moral por meio de passagens significativas da obra 
Emílio.

Arlison Frank Lisboa Alves (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: arlison.frank@ufabc.edu.br
Palavras-chave: filosofia, ensino.

“O filosofar como um exercício da resistência: sobre a presença da filosofia no 
ensino médio”

O que significa ser a filosofia um exercício da resistência em nossas instituições 
secundaristas de ensino público? Esta é a questão que nos guia para pensar qual seria 
o papel da filosofia no ensino médio frente a um contexto no qual as leis da educação 
falam a linga do capital e se submetem cada vez mais aos domínios de uma lógica 
hegemônica cujos poderes parecem não permitirem a criação de qualquer espaço 
de luta para o surgimento de outras formas de ser em nossa sociedade. Assim, nos 
propomos repensar a filosofia como um signo da luta em nosso ensino médio, e à luz 
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de filósofos como Benjamin e Foucault pretendemos repensar as condições do nosso 
tempo para poder vislumbrar a possibilidade da esperança em meio a crise da nossa 
democracia.

Marcos Machado (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: marcos.machado@ufabc.edu.br
Palavras-chave: didática, didática filosófica, didática aleatória.

“Didática Aleatória: condição para o filosofar no Ensino Médio”

O objetivo deste texto é indicar uma possibilidade de didática filosófica no âmbito do 
Ensino Médio, uma vez que o tratamento da questão didática entre estes docentes 
é efetuado de maneira pífia. Neste sentido, é possível uma didática da filosofia? É 
possível uma didática filosófica da filosofia? Por essa razão problematizaremos um 
modelo de ensino que o filósofo Alejandro Cerletti denominou de “didática aleatória”. 
Mas o que ele compreende por “didática aleatória”? Segundo o filósofo qualquer 
proposta metodológica, ainda que elaborada de maneira rigorosa é incapaz de prever 
a irrupção do pensamento do discente. Esta dificuldade de antever o pensamento do 
outro não significa que houve certa lacuna na etapa de preparação. Pelo contrário, 
esse processo estimulante do pensar representa uma das características da própria 
atitude filosófica, a saber, a transição do pensamento passível para um gesto reflexivo.
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MESA 3A • 12h30
Mediação: Pedro Farhat

Arthur Luiz Ferreira (UFABC)
E-mail: arthur.luiz@aluno.ufabc.edu.br
Palavras-chave: filosofia da ciência.

“Era Galileu um Empirista?”

Nesta comunicação, pretende-se analisar o período histórico do nascimento da Ciência 
Moderna tomando Galileu Galilei como figura central de uma revolução científica e do 
pensamento, minimizando o caráter empírico de suas contribuições e descobertas, e 
enfatizando a importância de sua influência platônica para edificar as bases da nova 
ciência. Para tanto, recorre-se aos estudos de Alexandre Koyré em história da ciência, 
que, em meio à hegemonia do pensamento positivista, propõem uma releitura histórica 
do período referido sob o prisma racionalista, tratando do desenvolvimento científico 
como um produto cultural de seu tempo. Para a elucidação da argumentação de Koyré, 
que defende a preservação da essência teórica na Ciência Moderna, toma-se Gaston 
Bachelard e seus conceitos de “fenomenotécnica” e “obstáculo epistemológico” como 
referências. Desse modo, pretende-se problematizar o mito de Galileu empirista, 
inegavelmente imagem de uma concepção positivista de ciência.

Ricardo Polidoro Mendes (USP)
E-mail: ricardo.polidoro.mendes@usp.br
Palavras-chave: Maquiavel, política, conflito, desejo, renascimento.

“Ordenação e conflito: a imagem da república livre nos Discursos de 
Maquiavel”

A ordenação de uma república refere-se às leis e instituições que emolduram a sua 
vida política. Para Maquiavel, a inexistência de ordenação em uma cidade é quase 
uma impossibilidade porque as pessoas, agindo por necessidade ou por escolha, 
agem mal quando guiadas por seu arbítrio, ocasionando a corrupção da república. 
As leis e ordenações, portanto, são constituintes da política, pois conformam os 
cidadãos a agirem em favor do público, criando vias ordinárias para a expressão dos 
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humores em conflito na cidade. Tal conflito, por sua vez, também é constituinte da 
política porque, assim como a ordenação, ele também ocasiona a liberdade e as leis 
em seu favor, embora não possa ser completamente assimilado à ordenação. Logo, a 
compreensão da imagem da república livre depende de pensarmos a articulação entre 
esses elementos diversos da política, a ordenação e os desejos em conflito.

MESA 3B • 13h20
Mediação: Gregory Augusto

Daniel Spósito Coelho (USP)
E-mail: daniel.sposito.coelho@usp.br
Palavras-chave: Nietzsche, filosofia da memória, esquecimento.

“O esquecimento na Genealogia da Moral: Antropologia, Grande Saúde e 
Ressentimento”

O que a primeira vista pode parecer uma noção muito marginal e pouco importante 
para o estudo de um filósofo pode-se revelar uma excelente porta de entrada para 
abordagens temáticas e transversais. Na “Genealogia da Moral” (1887), de Friedrich 
Nietzsche, tal parece ser o caso para o conceito de “esquecimento”. Nessa obra o 
fenômeno do esquecer-se é pensado como uma atividade inibição psicológica que 
compreendemos, de modo geral, sobre duas chaves: Por um lado, relacionada à 
noção de “grande saúde”, onde contrapõe-se ao ressentimento, e de outro dotada de 
um elevado estatuto antropológico, na medida em que determinaria uma originária 
disposição fisiopsicológica do “bicho-homem”, entendido aqui como o ser humano pré-
civilizado. Esta comunicação almeja expor sucintamente essas duas chaves de leitura 
através da análise do texto nietzscheano e do auxílio de três renomados pesquisadores 
brasileiros: Oswaldo Giacoia Júnior, Maria Franco Ferraz e Edmilson Paschoal.

Marina Coelho Santos (UFSC)
Financiamento: CAPES
E-mail: marinacoelho95@gmail.com
Palavras-chave: ontologia, filosofia contemporânea.

“O último metafísico: a leitura heideggeriana de Nietzsche e sua identificação 
com a era da técnica”
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O propósito desta comunicação é analisar a leitura de Heidegger sobre a filosofia de 
Nietzsche, contida nos volumes intitulados Nietzsche (1936-46), e ver o porquê de 
Nietzsche ser considerado, por Heidegger, o último metafísico. Nietzsche, para o autor 
de Ser e Tempo, é o filósofo que extinguiu as possibilidades da metafísica tradicional 
no sentido de completude sem, no entanto, sair desse modelo de pensamento. Além 
disso, para Heidegger, a completude da metafísica realizada por Nietzsche torna-se a 
justificação filosófica da era da técnica - enquanto vontade de poder incondicionada. 
Nossa análise, nesse sentido, recai nos cinco termos chaves da interpretação 
heideggeriana de Nietzsche e sua relação com o entendimento que Heidegger possui 
das estruturas metafísicas presentes desde Platão. Para isso, é necessário entender 
as mudanças epocais que configuram a metafísica, principalmente, o fio condutor que 
leva da antiguidade à modernidade até sua completude com a filosofia nietzschiana.

Maria Helena de Novais (UFABC)
E-mail: hellena.novais@gmail.com
Palavras-chave: trans-humanismo, além-do-homem, niilismo, cientificismo, 
transvaloração.

“Condições e Possibilidades do Além-do-homem Como Alternativa ao Trans-
Humanismo”

Esta pesquisa tem como foco principal a problemática da alternância entre dois conjuntos 
de valores. De um lado temos o trans-humanismo, movimento filosófico que ganhou 
força em fins do século XX e que tem como valor principal a defesa do melhoramento 
humano pela aplicação prática de conhecimentos científicos e tecnológicos. De outro 
lado, temos o além-do-homem, conceito nietzschiano que tem na transvaloração o 
seu fundamento. Entendendo que a constituição do além-do-homem só é possível 
por meio de um processo de ruptura com antigos valores, que tem como marco inicial 
o niilismo, surge as questões: Seria o trans-humanismo um niilismo? Seria possível 
pensar a superação do cientificismo trans-humanista pela transvaloração nietzschiana, 
culminando com o além-do-homem? A investigação se desenvolve por meio de um 
estudo arqueo-genealógico do conceito de trans-humanismo e seu posterior confronto 
com a crítica às ciências e a transvaloração de todos os valores propostas por Nietzsche.  
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Leonardo Camargo da Silva (UNIFESP)
E-mail: lc.silva@hotmail.com
Palavras-chave: espírito livre, Gaia ciência, Nietzsche.

“Trovador, cavaleiro e espírito livre: gênese e estrutura da Gaia ciência de 
Nietzsche”

Em Ecce homo (doravante, EH), obra de 1888, ao lançar um olhar retrospectivo aos seus 
escritos Nietzsche pronuncia-se sobre a Gaia ciência (doravante, GC), que vem a lume 
em 1882, do seguinte modo: “Aurora é um livro que diz Sim, porém claro e benévolo. 
O mesmo, e no maior grau, vale para a gaya scienza: em cada frase sua profundidade 
e petulância dão-se ternamente as mãos” (EH, A gaia ciência). Em comparação com o 
texto de 1881, Nietzsche põe em evidência a GC na qualidade de uma plena afirmação, 
mas marcada por um vigor audaz, atrevido, algo novo em relação ao livro anterior. 
“Gaya scienza”, expressão com a qual se refere ao livro, remete à cultura provençal, 
àquela “unidade de trovador, cavaleiro e espírito livre” (EH, A gaia ciência). Partindo 
deste comentário de Nietzsche, pretendo mostrar que a GC estrutura-se em três eixos: 
poesia (trovador), antagonismo (cavaleiro) e esclarecimento (espírito livre); tendo sua 
gênese na unidade indissociável destes valores da cultura provençal.
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Raquel Wachtler Pandolpho (UFOP)
E-mail: raquelpandolpho@hotmail.com
Palavras-chave: filosofia moderna, ética, Schopenhauer, Goethe, Tolstói, sofrimento, 
suicídio, caráter.

“Meditações sobre a Ética do Sofrimento: Suicídio, Supressão Corpórea e 
Dissolução do Caráter Individual”

A temática do suicídio não é central em Schopenhauer, mas um desdobramento 
acessório, que surge relacionado à sua ética, tema mais relevante para o autor. Discorrei 
sobre a recusa do suicídio como alternativa de negação da Vontade, já que o mesmo 
seria uma pseudo-libertação do sofrer essencial ao ciclo ininterrupto dos quereres. 
Todavia, se a supressão do corpo próprio extingue uma objetivação específica, livra 
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aquele que se mata de continuar preso à si mesmo, à essa expressão peculiar e 
infundada da Vontade que configurava seus quereres, caráter do qual ele não poderia 
escapar em vida. Como metodologia, resgato personagens singulares da literatura, 
inventados por autores ligados à Schopenhauer. Um que o influenciou, Goethe, e outro 
que foi por ele influenciado, o russo Tolstói. Werther e Kariênina serão aqui tomados 
como exemplos de caracteres suicidas, para melhor compreendermos em que medida 
a supressão do corpo próprio pode estar relacionada com tentativas de libertação do 
caráter.

Izabela Loner Santana (UFABC)
Financiamento: CNPq
E-mail: izabelalonersantana@gmail.com
Palavras-chave: filosofia da história, Walter Benjamin, ética, redenção, messianismo, 
emancipação.

“Uma frágil força messiânica: por uma filosofia da história ética”

Minha comunicação terá como objetivo explicitar a especificidade da filosofia de Walter 
Benjamin, mais especificamente de sua filosofia da história, mostrando como esta 
desloca-se de um modelo descritivo, que teria seu alto com Hegel e Marx, para uma 
filosofia que propõe uma práxis, uma ética, uma forma de relacionar-se com o passado 
para que o futuro seja produzido. Para realizar tal objetivo trabalharei, principalmente, 
com as teses “Sobre o conceito de história” de Benjamin, trilhando tal comunicação a 
partir da redenção, da abertura da história, da responsabilidade e da necessidade de 
uma práxis para a concretização da emancipação dentro de um horizonte de sentido 
marxista, além de buscar apresentar como a história deve ser vista, para Benjamin, 
pelo materialista histórico não vulgar, ciente de sua responsabilidade com a história, 
com a passada e com a que há de vir.

Lucas Bezerra da Silva (UNESP)
E-mail: lucas_bezerra.11@hotmail.com
Palavras-chave: estética, cinema marginal, Walter Benjamin, alegorias do 
subdesenvolvimento.

“O conceito de alegoria, segundo Walter Benjamin, no cinema marginal 
brasileiro”

O presente trabalho procura mostrar na análise de alguns filmes do Cinema marginal 
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brasileiro a presença do conceito de alegoria tal como apresentado pelo filósofo Walter 
Benjamin em sua obra A origem do drama barroco alemão. Para tanto, utilizaremos 
como referência teórica as análises feitas pelo crítico de cinema Ismail Xavier em sua 
obra Alegorias do subdesenvolvimento. Nessa obra, o crítico destaca a presença de 
uma abordagem alegórica de certos temas caros a filmes produzidos no período de 
1967 a 1969 como O bandido da luz vermelha (1968) e Matou a família e foi ao cinema 
(1969). Em A origem do drama barroco alemão Benjamin define a alegoria como uma 
forma, a expressão, pela qual o teatro barroco pôde expressar sua concepção de 
história frente ao seu contexto social da Contrarreforma. O cinema marginal brasileiro 
também apresenta um tratamento alegórico para abordar temas relacionados ao 
contexto político brasileiro do final dos anos 60 e início dos anos 70.
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Bruno Reikdal Lima (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: bruno@reikdal.net
Palavras-chave: América Latina, pensamento de libertação, filosofia da libertação.

“Rebelião das elites: da fetichização do poder à constituição da categoria de 
hiperpotestas a partir de Enrique Dussel”

A filosofia política de libertação de Enrique Dussel desenvolvida nos últimos anos 
tem como movimento central a crítica à fetichização do poder. No desenvolvimento 
de sua crítica, Dussel reconstitui a categoria de poder distinguindo entre a potentia 
(a comunidade de vida que constitui instituições que tornem possível a produção, 
reprodução e desenvolvimento da vida), e a potestas (o exercício delegado do poder 
nas instituições criadas pela comunidade de vida). A fetichização se dá quando a 
potestas, enquanto executora instituída do poder, é tomada ou toma a si mesma como 
fundamento, negando a potentia, a fonte originária do poder. Como postulado, Dussel 
dispõe do movimento da comunidade de vida (potentia) que criticamente se revolta 
contra a potestas fetichizada, atuando, assim, como hiperpotentia. Todavia, o filósofo 
não trabalha a reação da potestas em seu movimento anti-crítico, abertura para a qual 
lançaremos mão da categoria de hiperpotestas, a qual apelidamos de “rebelião das 
elites”.



 - 30 -

Bruno Cortinove (UFABC)
E-mail: brunocortinove@hotmail.com
Palavras-chave: ontologia, educação, política.

“Mitsein: horizonte finito de infinitas possibilidades”

Em linhas gerais, pode-se afirmar que, em Heidegger, é a reflexão ontológica que se 
assume, enquanto essencialmente histórica e filosófica, ao passo que, para Dussel, 
antigo estudioso da obra heideggeriana, é a investigação essencialmente antropológica 
que se assume, enquanto histórica e filosófica. Trata-se de uma crítica hermenêutica, 
baseada numa leitura heideggeriana da filosofia proposta por Enrique Dussel, em que 
analisamos dois conceitos filosóficos: Mitsein (ser-com) do filósofo Martin Heidegger 
(1889-1976) e Alteridade, do filósofo Enrique Dussel (1934). A partir deste recorte, 
temos por objetivo central um debate sobre a possibilidade, ou condição do conceito 
da Alteridade, enquanto possível derivado do conceito de Mitsein, sendo este conceito, 
no limite, designado como condição muito mais ampla, a saber, a ontológica. Esta 
evidência não diminuirá a proposta dusseliana, mas apenas apresentará nossas 
reservas, quando verificamos Heidegger, classificado como um filósofo da totalidade.
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Daniel Augusto Ribeiro Pereira (UNIFESP)
E-mail: daniel@ovoideias.com.br
Palavras-chave: metafísica, ciência, ritual, presença.

“A presença que habita o corpo: o mundo como lugar”

Ernesto de Martino foi um filósofo e historiador das religiões italiano que produziu 
entre os anos 1940 até sua morte em 1965. De Martino defende em sua obra que é 
fundamental compreender o processo histórico das práticas mágicas na contramão 
de certas correntes que leram tais práticas como sintomas de uma doença social.  
A compreensão do “mundo como dado” não é uma ideia universal é a chave para 
compreender certas nuances da cultura, como os problemas dos poderes mágicos, e 
a vulnerabilidade psíquica que pode levar os indivíduos a crises nas quais a realidade 
é posta em cheque. A garantia do “estar no mundo” é, portanto, um produto cultural. 
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De Martino dizia que o mundo dos homens é uma realidade condenada, isto é, a ser 
fundada, uma realidade sempre em construção. A frágil presença do homem do mundo 
fazia do mundo uma fragilidade e este precisava ser garantido por meio de técnicas 
rituais. O mundo que precisa ser fundado constantemente pode acabar a qualquer 
momento.

Daniel Rodrigues Placido (USP)
E-mail: danielrplacido@yahoo.com.br
Palavras-chave: filosofia islâmica, filosofia persa, neoplatonismo.

“Introdução à cosmologia de Sohravardî”

Apresentaremos as linhas básicas da cosmologia do filósofo persa Shihhabodin Yahia 
Sohravardî (1154-1191) e as principais influências que ela revela. Sohravardî sustenta 
um sistema cosmológico ptolomaico, com a terra imóvel ao centro, o qual contém onze 
esferas: a Grande Esfera do Movimento Diurno, Esfera das Estrelas Fixas, Esfera de 
Saturno, Esfera de Júpiter, Esfera de Marte, Esfera do Sol, Esfera de Vênus, Esfera 
de Mercúrio, Esfera da Lua, Esfera do Éter e Zamharir. Tal sistema pressupõe uma 
metafísica de “emanação” contínua da luz que, ao passar incólume pela Grande Esfera 
e chegar na Segunda Esfera, se refrata e espalha, dando origem às estrelas fixas, ao 
sol e aos planetas, diminuindo sua intensidade até chegar na lua. Essa cosmologia 
recebeu influências de Al-Farabi, o qual realizou um síntese entre o emanatismo 
neoplatônico e o aristotelismo, à luz do islamismo; de Ibn Sina, que identificou as 
inteligências imateriais de Al-Farabi, a engendrar os céus, com os anjos; e, ainda, do 
zoroastrismo, com os Amesha Spentas, emananações de Ahura Mazda relacionadas 
com a criação.

Vagner Nunes Pereira (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: vanupe@bol.com.br
Palavras-chave: circunstância, mestiçagem, Leopoldo Zea, filosofia da libertação.

“Tomada de consciência como processo de libertação”

A pesquisa remonta ao pensamento de Leopoldo Zea, buscando apresentar e debater 
as categorias de circunstância e mestiçagem, termos importantes para a compreensão 
da filosofia de Zea e de todo seu desdobramento para a constituição de um pensar 
originalmente latino-americano. Assim sendo, o pensamento de Zea será estudado 
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buscando compreender e discutir a formação de suas categorias de circunstância e 
mestiçagem que serão alicerce e fundamento para a tomada de consciência. Pretende-
se apresentar como o mestiço, inserido em sua circunstância, construindo questões 
sobre a realidade, passa a compreender seu lugar no mundo em um processo de 
tomada de consciência de sua identidade, o que é elemento essencial para a libertação 
do pensamento opressor imposto, que inicia no momento do chamado “descobrimento”, 
chegando aos dias contemporâneos, sendo esta tomada de consciência passo 
fundamental para a construção da chamada Filosofia da Libertação.

Jefferson Viel (USP)
E-mail: jefferson.viel@usp.br
Palavras-chave: comum, produção biopolítica, nova classe média.

“Esboço a um estudo brasileiro do comum”

Esta apresentação tem como escopo determinar alguns problemas para o exame do 
conceito de comum segundo uma perspectiva brasileira. Para tanto, principiarei por 
delinear o conceito de comum, tendo por base a investigação conjunta de Michael 
Hardt e Antonio Negri. Ao fazê-lo, pretendo apontar as conexões que tal conceito 
mantém com outras reflexões desenvolvidas pelos autores, especialmente quanto 
ao que consideram a nova forma hegemônica da produção capitalista, nomeada 
biopolítica. Depois, intentarei confrontar as conclusões dos autores, em grande medida 
apoiadas em pesquisas sociológicas e análises teóricas realizadas em e a partir de 
países europeus e anglo-americanos no último terço do século passado, ao caso 
brasileiro, tomado principalmente à luz das transformações ocorridas no mundo do 
trabalho durante a chamada “era Lula”. A partir do confronto entre o caso brasileiro, 
periférico ou semiperiférico, e aquele no qual Hardt e Negri baseiam suas reflexões, 
central, procurarei esboçar uma cartografia mínima para o exame do comum a partir 
de uma perspectiva brasileira.
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Gustavo Penha Lemes da Silva (UFABC)
E-mail: gustavo.penha@ufabc.edu.br
Palavras-chave: Heidegger, dasein, Wittgenstein, jogos de linguagem.

“Explorando o conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein nas 
Investigações Filosóficas a partir das ideias de Martin Heidegger em  

Ser e tempo”

Trata-se de trabalho de análise da obra Investigações Filosóficas de Wittgenstein, 
especificamente sobre a noção de jogos de linguagem, em que se adota o pensamento 
de  Heidegger no tratado Ser e tempo para se aprofundar sobre o conceito . Não 
é difícil constatar nas Investigações Filosóficas a importância do conceito de jogos 
de linguagem. Todavia, existem outros conceitos que estão concatenados com o de 
jogos de linguagem – formas de vida, por exemplo – que demonstram sua inevitável 
vinculação ao homem. Nesse contexto é absolutamente profícuo o uso das ideias 
de Martin Heidegger na obra Ser e tempo, especificamente a analítica do Dasein, 
que possibilita uma explicitação dos conceitos de Wittgenstein. Para fundamentar a 
relevância deste trabalho, importa ressaltar que o pensamento retratado em Ser e 
tempo, relativo ao jovem Heidegger – que podemos designar como primeiro Heidegger 
– tem proximidades com o pensamento refletido nas Investigações Filosóficas, referente 
ao Wittgenstein tardio – que podemos designar como segundo Wittgenstein.

Eduardo Carvalho (UFABC)
E-mail: educarvalhofl@gmail.com
Palavras-chave: linguagem, De Magistro, signo.

“Signo por Signo: Um percurso no De Magistro”

A pesquisa analisa o texto De Magistro, de Santo Agostinho. Inicialmente, procura 
observar o contexto deste diálogo e a estrutura desenhada no texto a partir de alguns 
comentadores da obra. Num momento posterior, ainda que de forma introdutória, faz-
se uma breve análise dos capítulos I a III do De Magistro, pois nestes capítulos iniciais 
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Agostinho e Adeodato colocam a questão central que é o da finalidade da linguagem 
e começam a mostrar quais são os principais problemas decorrentes da análise da 
linguagem na busca de descobrir a sua finalidade. São destas linhas iniciais que 
seremos remetidos para questões que já vinham percorrendo o debate filosófico sobre 
a linguagem e que perdurariam até nossos dias, é ali que são revistos e redesenhados 
assuntos como a própria finalidade da linguagem para ensinar ou aprender, signo e 
significado, palavra e objeto, linguagem ostensiva, linguagem e interioridade do homem, 
a palavra como discurso silencioso da alma e análise dos signos.
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Pedro Farhat (UFABC)
Financiamento: CNPq
E-mail: gpedro.cfarhat@gmail.com
Palavras-chave: Kant, método, dialética, crítica, metafísica.

“Sistema, Método e Dialética na Crítica da razão pura”

Esta comunicação tem por objetivo trabalhar a possibilidade da sistematicidade do 
projeto crítico de Kant tendo em vista a noção de método apresentada na Crítica da 
razão pura. Partiremos da hipótese de que a unidade conceitual da Crítica pode ser 
encontrada na noção de método explicitada por Kant na “Doutrina transcendental 
do método” da mesma obra. Buscaremos este objetivo reconstruído esse método, 
para que seja possível aplicar tal concepção na leitura da “Dialética transcendental”, 
fundamentando assim a noção de sistema no projeto crítico de Kant. Essa aplicação do 
método será observada por meio da análise de alguns trechos em que a sistematicidade 
pode surgir em referência ao método da filosofia. Por fim, esta comunicação resume-
se em uma proposta de reflexão acerca do projeto completo de Kant: como podemos 
responder a pergunta sobre como são possíveis os juízos sintéticos a priori por meio 
da crítica? A resposta passa pela questão do método.

Leandro Henrique Scarabelot Campos de Pieri (UFSC)
Financiamento: CAPES
E-mail: leandro-scarabelot@hotmail.com
Palavras-chave: Schiller, formação estética, beleza, liberdade.
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“Schiller e a formação estética: da beleza à liberdade”

Por volta de 1794, pouco tempo depois da Revolução Francesa e em plena Aufklärung, 
Schiller declara, em A educação estética do homem (1990), que tanto o olhar do 
filósofo quanto do homem do mundo estavam voltados “para a cena política”, na qual 
discutia-se, principalmente, a questão da liberdade. Schiller, entretanto, vai abster-se 
de adentrar frontalmente nesse diálogo político para dedicar-se à beleza. Segundo 
ele, “para resolver na experiência o problema político é necessário caminhar através 
do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade”. Com essa afirmação, Schiller 
pretende não apenas justificar sua escolha de escrever acerca da beleza, como 
também defender uma formação estética da humanidade. Para explorar melhor essa 
articulação entre beleza e liberdade, a presente comunicação abordará três conceitos-
chave do pensamento estético schilleriano, a saber, os conceitos de forma viva, impulso 
lúdico e formação estética, a fim de relacioná-los à contemporaneidade.

Rafael Marino (USP)
Financiamento: CNPq
E-mail: rafael.marino50@gmail.com
Palavras-chave: teoria política moderna, teoria política contemporânea.

“Bildung e método: notas sobre Hegel e Goethe”

Nesta comunicação pretende-se trabalhar com alguns elementos do método em Hegel, 
mais especificamente aqueles da sua Fenomenologia do espírito, e da literatura de 
Goethe, lançando mão, principalmente, de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, 
com o fito de mostrar semelhanças importantes entre a forma do romance goethiano e 
a forma filosófica do texto hegeliano. Para tal, privilegiaremos a relação de ambos os 
livros com a formação, ou bildung. Com este proposito abordaremos: i) uma pequena 
introdução sobre o tema; ii) uma breve revisão sobre o conceito de bildung na cultura 
alemão; iii) algumas notas sobre o romance de formação ou bildunsgroman; iv) alguns 
pontos sobre o método hegeliano e sua relação com a bildung; v) considerações finais 
as quais retomam o que fora sedimentado sobre o tema, aproximando Hegel e Goethe.

Régis de Melo Alves (USP)
E-mail: regisalves@hotmail.com
Palavras-chave: dialética, ontologia, idealismo alemão.
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“A prosa do conceito: notas sobre linguagem, representação e pensamento em 
Hegel”

O presente trabalho tem por objetivo analisar a passagem da representação para o 
pensamento como apresentada no capítulo Psicologia da primeira seção da Filosofia do 
Espírito: O Espírito Subjetivo. Buscaremos elucidar a filosofia da linguagem subjacente 
a esta passagem para compreender especificamente a relação que Hegel estabelece 
entre pensamento e linguagem. Contrariamente a interpretações que minimizam o 
papel da linguagem em Hegel, como se houvesse um pensamento exterior a linguagem, 
buscaremos mostrar sua centralidade enquanto signo que, conjuntamente à fantasia 
e à memória, opera como instância objetivadora do pensamento que permite a 
superação da dimensão unilateral e subjetiva da representação. Também remeteremos 
brevemente à passagem do conceito subjetivo para o objetivo na pequena Lógica e 
ao prefácio da Fenomenologia do Espírito para precisar o caráter especulativo da 
linguagem por meio da crítica hegeliana da insuficiência da proposição como forma de 
expressão da verdade.
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Lilian Ribeiro Antonio (UNIFESP)
E-mail: ribant.lilian@gmail.com
Palavras-chave: empoderamento, feminismo, poder.

“A noção de empoderamento sob perspectivas feministas”

O problema aqui apontado tem lugar no trabalho de Magdalena León - socióloga 
e filósofa colombiana, que será o ponto de partida teórico deste trabalho. A autora 
levanta a necessidade de uma reflexão conceitual acerca do termo “empoderamento” 
nos contextos latinos, uma vez que este teria sido “importado” (do inglês empowerment) 
sem uma tradução adequada, e assim, apropriado por diversos grupos e instituições. 
Deste modo, os diferentes empregos dados ao termo acabam por aparentar pouca 
afinidade entre si. O trabalho pretende trazer uma reflexão a partir da retomada de 
autoras que politizaram o termo “empoderamento” - levantadas por León em sua obra - 
e se propuseram a iniciar um processo de conceituação do mesmo, no contexto latino-
americano. Esta conceituação, contudo, não se faz sem direção. Ela busca o sentido 
emancipatório contido no empoderamento reivindicado pelos movimentos feministas.
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Aléxia Cruz Bretas (UFABC)
E-mail: alexia.bretas@ufabc.edu.br
Palavras-chave: filosofia contemporânea, Antígona, Butler, indigno de luto.

“Mortes que pesam: a luta política do indigno de luto”

Ressoando o clamor de movimentos como Black Lives Matter, Vivas nos queremos e 
Ni una menos, Judith Butler chama atenção àquelas vidas consideradas prescindíveis 
ou “matáveis” e que, nesta condição, são excluídas da esfera normativa dos direitos 
humanos, já que sobrevivem, por assim dizer, aquém do homem. Trata-se aqui de 
pensar filosoficamente a questão da precariedade como ponto de partida para uma 
reflexão – e também uma prática – política que toma como fundamento precisamente 
aquelas vidas consideradas “invivíveis” ou indignas de luto (ungrievable), pelo fato de 
nunca terem tido condições de serem inteiramente vividas e, por isso, também de 
serem lamentadas quando efetivamente perdidas ou destruídas – como no caso de 
migrantes, palestinas/os, negras/os, periféricas/os e/ou LGBTs submetidas/os aos 
arbítrios de uma necropolítica hegemônica, persistentemente heteronormativa, racista 
e classista, sobretudo ao Sul do Sul.

Giovanna Möller (UFABC)
E-mail: giovannamoller@gmail.com
Palavras-chave: gênero, sociedade, tecnologia.

“Reflexões não deterministas sobre a tecnologia e o caso do Minitel”

É possível dizer que a técnica não é neutra nem leva necessariamente ao progresso 
social. A sociologia da tecnologia (Wajcman, 1991) e a teoria crítica da tecnologia 
(Feenberg, 2002) convidam à análise de objetos e procedimentos técnicos levando em 
consideração o sistema social que os informa. A apresentação colocará um debate 
comum aos dois campos que é o caso do Minitel, ferramenta de conexão em larga 
escala implementada na França durante os anos 1990. Apesar das propriedades de 
comunicação, anonimato e virtualidade, o Minitel não permitiu apenas troca livre de 
informações, mas foi conectado de imediato a práticas de opressão e exploração 
patriarcal da figura feminina. Colocar contradições entre a condição feminina e a 
“revolução tecnológica”, como se verá na exposição proposta, não é afastar mulheres 
de liberdades ligadas à técnica, mas apontar caminhos realistas para apropriações 
desses objetos que sejam emancipadoras de fato.
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Alberto Edmundo Fabricio Canseco
Financiamento: OEA/Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras
E-mail: betocanseco@gmail.com
Palavras-chave: feminismo, Judith Butler, pro sexo.

“Prazeres precários. A ontologia corporal butleriana e o prazer sexual”

Que têm a ver as lutas por condições sociais igualitárias de proteção contra a violência 
com as lutas pelas liberdades sexuais? Quisera ensaiar uma série de reflexões cujo 
alvo seja responder esta interrogação a partir do estudo da ontologia corporal proposta 
pela filósofa feminista Judith Butler. Para ela, é importante que repensemos os corpos 
como fundamentalmente vulneráveis, precários e expostos. Dita vulnerabilidade 
é compartilhada pelo fato de que sejamos corpos, estamos tod*s expost*s à lesão 
(precariousness), mas também está alocada diferencialmente, há populações cuja 
exposição à lesão está exacerbada (precarity). Embora a autora tenha prestado maior 
atenção à vulnerabilidade corporal em relação à violência e ao contato indesejado, 
sua proposta está aberta a que pensemos também no corpo vulnerável afetado pelo 
prazer sexual. Quisera sugerir que essa possibilidade dentro da proposta butleriana é 
a que nos permite abordar a ideia de que os corpos precários são também os corpos 
eróticos, e que a luta contra a condição precária não pode ir separada duma luta pela 
justiça erótica
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Beatriz Chaves Dias (USP)
Financiamento: USP
E-mail: beatriz.chaves.dias@usp.br
Palavras-chave: Simone de Beauvoir, feminismo, filosofia, Brasil, existencialismo.

“A passagem de Simone de Beauvoir pelo Brasil e seu legado acadêmico”

Em 1960 Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre realizaram a sua histórica 
passagem pelo Brasil, aqui exploraram diversas favelas e fazendas, encontraram 
com sindicalistas, camponeses, estudantes, professores universitários; conheceram 
o candomblé. Visitaram Recife, Olinda, Salvador, Ilhéus, Feira de Santana, Rio de 
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Janeiro, Petrópolis, Niterói, São Paulo, Santos, Araraquara, Belo Horizonte, Ouro Preto, 
Brasília, Amazônia, Fortaleza. Contudo, apesar de já ser uma filósofa mundialmente 
conhecida principalmente pela publicação de O Segundo Sexo (1949), as conferências 
e entrevistas concedidas por Beauvoir ficaram em segundo plano e poucos registros 
nos restaram sobre elas. Através de seus diários, correspondências e entrevistas busco 
reconstruir os passos de Beauvoir pelo nosso país e por meio de relatos de estudiosos 
da época apresentar o legado que a filosofa deixou na produção acadêmica, seja ela 
filosófica ou literária brasileira.

Sarah Bonfim Matos Nunes (UFABC)
Financiamento: CNPq
E-mail: bonfim.sarah@aluno.ufabc.edu.br
Palavras-chave: feminismo, Mary Wollstonecraft, emancipação feminina, educação.

“A igualdade pela educação: as críticas de Wollstonecraft a Rousseau”

Em Reivindicação dos Direitos da Mulher (1792), Wollstonecraft constata que o 
desenvolvimento pleno das mulheres é prejudicado tanto em função dos costumes 
da sociedade quanto em decorrência dos modelos educacionais vigentes. É tendo 
isso em vista que, nesta obra, Wollstonecraft analisa o modelo educacional proposto 
por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) em Emílio e propõe alternativas a ele. Com 
isso, ela fornece elementos que nos permitem pensar um modelo educacional que 
inclui as mulheres e fomente seu desenvolvimento e independência. Para a autora, 
isso não seria possível sem um acesso adequado das mulheres a uma educação que 
promovesse a perfectibilidade de sua razão. Partindo, então, principalmente de um 
estudo da obra de 1792, esta comunicação tem como objetivo analisar as críticas de 
Wollstonecraft a Rousseau, bem como o projeto educacional elaborado por ela, a partir 
e em contraposição a ele.

Alex Bispo Bastos (UNICAMP)
Financiamento: FAEPEX
E-mail: alex_bispo_345@hotmail.com
Palavras-chave: filosofia política, gênero, democracia, feminismo, neoliberalismo.

“Nancy Fraser e a hipótese de convergência entre a segunda onda feminista e 
o neoliberalismo: uma relação de afinidade ou apropriação?”

No artigo “O feminismo, o capitalismo e a astúcia da História”, Nancy Fraser 
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apresenta a possível relação de convergência entre a segunda onda do feminismo 
e o neoliberalismo. Embora o objetivo de Fraser seja defini-la como um processo de 
apropriação de alguns dos ideais feministas pelo neoliberalismo, entendo que há no 
texto um outro sentido de convergência, como uma relação de afinidade, ou seja, de 
mútua prosperidade entre os dois movimentos. Com essa aparente relação ambígua 
proposta por Fraser surgem algumas questões: qual seria precisamente a relação 
entre o feminismo e o neoliberalismo? Quais seriam as principais diferenças entre a 
convergência no sentido de apropriação e de afinidade? Quais as consequências de 
cada um dos sentidos de “convergência”? Nesta comunicação, apresentarei possíveis 
respostas à essas questões, explicando a minha hipótese de leitura de que há uma 
ambiguidade do termo “convergência” e mostrando as possíveis implicações do uso de 
cada um dos seus sentidos.

MESA 4E • 18h
Mediação: Pedro Farhat

Mateus Soares de Souza (UFABC)
Financiamento: CAPES
E-mail: mateusflf@gmail.com
Palavras-chave: irracionalismo filosófico, razão dialética, facismo político, Lukács.

“O fechamento do arquivo Lukács em Budapeste e a Destruição da Razão”

Trata-se de analisar o recente fechamento do arquivo Lukács em Budapeste à luz dos 
conceitos de irracionalismo filosófico e conservadorismo político desenvolvidos por 
Lukács em seu livro A Destruição da Razão. Para tanto, pretendemos reconstruir a 
noção de irracionalismo apresentada pelo autor como um problema proveniente da 
confrontação da  infinitude e complexidade do ser (social) e a finitude da subjetividade 
humana. A gênese desse problema no idealismo alemão, seu desdobramento no 
subjetivismo nietzschiano e na ontologia de Heidegger, levam, segundo o autor, à 
possibilidade de se desenvolver um conservadorismo político de tipo fascista que 
atentam contra a possibilidade mesmo do racional. Ainda, pretende-se rastrear essa 
concepção de irracionalismo filosófico até a categoria de “mitologia conceitual” tal como 
desenvolvida em História e Consciência de Classe. Por fim, apresentaremos a noção 
de racionalidade, desenvolvida pelo autor, enquanto racionalidade eminentemente 
dialética.
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Lutti Mira Salineiro (USP)
Financiamento: FAPESP
E-mail: luttimira@gmail.com
Palavras-chave: teoria crítica.

“Dominação e teoria do Racket – A apropriação adorniana do diagnóstico de 
Pollock acerca do capitalismo de Estado”

Ainda é motivo de grande disputa, no interior da literatura secundária, a relação que 
teve Adorno com o diagnóstico elaborado pelo economista do Instituto de pesquisa 
social Friedrich Pollock acerca do capitalismo de Estado, segundo o qual o capitalismo 
teria entrado após a crise de 1929 num regime de estabilização em que a ideia marxista 
de colapso saía de cena, de modo que ao primado do econômico que ainda subsistia 
no capitalismo liberal sucederia um primado da política no capitalismo de Estado. 
Como iria Adorno absorver em seu pensamento esse conjunto de teses? Gostaria de 
encaminhar uma resposta a tal questão, propondo que o centro de tal apropriação por 
parte de Adorno envolve fundamentalmente uma nova maneira de pensar o conceito 
de dominação no contexto do capitalismo tardio. Para tanto, examinaremos a teoria 
do Racket que Adorno desenvolveu num texto de 1942, chamado Reflexões sobre a 
teoria de classes, chave para o estudo dessa nova noção de dominação perseguida 
por Adorno.

Kaio Barbosa Laurentino (UFABC)
E-mail: kblaurentino@gmail.com
Palavras-chave: Marcuse, movimento estudantil, maio de 68, teoria crítica, 
transformação social.

“La beauté est dans la rue: a filosofia como práxis em Herbert Marcuse”

A pesquisa busca investigar a importância da articulação entre teoria e prática no 
exercício filosófico, tomando como ponto de partida a experiência intelectual de Herbert 
Marcuse. Além de importantes obras publicadas como integrante da chamada primeira 
geração da Teoria Crítica, Marcuse participou e influenciou teoricamente diversos 
movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil de Maio de 68 na França, 
quando passou a ser conhecido como o “guru da nova esquerda e da contracultura”. 
Os posicionamentos de Marcuse tendem a assumir uma orientação irredutivelmente 
prática, o que confere a seus escritos caraterísticas bastante peculiares, sobretudo 
quando equiparadas a de colegas como, por exemplo, Adorno e Benjamin. Pretende-
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se ainda, apontar possíveis influências dos processos de luta de 1968 nos movimentos 
estudantis atuais, a partir da identificação de semelhanças e divergências entre uns e 
outros. A investigação será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e filmográfica.
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Mediação: Sarah Bonfim

Zózimo Adeodato Fernandes (UFABC)
E-mail: zozimo_26@hotmail.com
Palavras-chave: filosofia contemporânea, Deleuze, Guattari, micropolítica, educação.

“Deleuze & Guattari e a educação - micropolítica e subjetividade”

Tendo como oriente o pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari, buscamos abordar 
os processos micropolíticos da educação e da produção de subjetividades, avaliando 
as implicações das relações de poder e de resistência no mundo contemporâneo. Para 
tanto, utilizamos algumas ferramentas conceituais propostas por esses autores, como 
os conceitos de desejo, aparelho de captura, rostificação, máquina de guerra, território 
e linhas de fuga, entre outros. Assim, pretende-se criar aberturas e movimentos 
de experimentação, no qual sejam traçados espaços de liberdade e de criação na 
escola, assim como estratégias pedagógicas alternativas nas quais sejam possíveis 
empreender novos processos de subjetivação.

Felipe Fernandes Fagundes de Carvalho (USP)
Financiamento: FAPESP
E-mail: felipefernandesfc@gmail.com
Palavras-chave: teoria das ciências humanas, ética, Gilles Deleuze.

“Gilles Deleuze e a crítica da moral”

Nesta comunicação eu gostaria de apresentar as linhas gerais do programa crítico de 
Gilles Deleuze, especialmente do modo como ele realiza uma crítica da moral e do 
seu sistema. Seu programa crítico é bem expresso em livros Diferença e repetição e 
O anti-Édipo, que apresentam certa crítica da razão renovada que tinha como função 
por em cheque as operações lógicas que determinam nosso pensamento. Deleuze 
entendia que a crítica era composta por dois movimentos, um que expõe os limites que 
determinam um fenômeno e outro que apresenta a gênese de tal fenômeno. No caso 
da crítica da razão, o que está em jogo é mostra que categorias lógicas do pensamento, 
como a identidade ou a diferença, possuem um fundamento moral, pois elas visam 
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certo ethos que dá o sentido de sua operação. Deleuze sabe, desde Hume, que a 
razão busca antes de tudo cumprir as exigências dos afetos, de modo que nossos 
valores estariam por detrás de operações profundas da razão e do pensamento em 
geral; não à toa a imagem dogmática do pensamento é chamada de imagem moral. 
Se por um lado o programa filosófico deleuziano busca expor essa concepção, por 
outro lado em busca também modo de subverter o sistema moral e seu fundamento. 
Essa empreitada passa pela exposição do fundamento do julgamento moral e seus 
princípios, que consiste em basear-se em valores transcendentes enquanto critério de 
atuação e que possuem uma fundação mitológica. Deleuze realiza uma leitura original 
do platonismo para mostrar como é necessário um mito para fundar um sistema moral 
de julgamento e seus critérios. A razão moral tem a pretensão de universalidade e 
eternidade que é garantida no fundamento mitológico, mas sabemos desde Nietzsche 
que toda moral sempre tem uma origem que não é divina, mas humana, demasiado 
humana. A alternativa que Deleuze nos apresentou para o sistema moral foi a noção 
de uma ética baseada em uma avaliação tipológica imanente, que não se utiliza de 
critérios preestabelecidos de julgamento, mas que opera avaliando a cada momento 
os agenciamentos que compõe determinado conflito. A pergunta de “como devemos 
agir?” some para dar espaço à pergunta sobre “o que queremos fazer?” e ainda “o que 
podemos fazer?”.

MESA 5B • 13h20
Mediação: Raquel Barbosa

Kissel Goldblum (UFRJ)
E-mail: kisselgrj@gmail.com
Palavras-chave: epistemologia.

“A superação da hermenêutica subjetiva na teoria do conhecimento de 
Espinosa”

Na primeira parte da Ética, na qual Espinosa trata sobre Deus, o autor expõe a 
estrutura ontológica do mundo, baseada em uma substância única composta por 
infinitos atributos, cada um dos quais modificados por infinitos modos: “Pois além da 
substância e dos modos nada existe, e os modos nada mais são do que afecções dos 
atributos de Deus.” (SPINOZA, 2007, p. 51). Se além de Deus não pode existir outra 
substância, devemos compreender o homem como um modo de um atributo de Deus e 
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não como uma substância separada da Natureza. Parte essencial da Ética, os gêneros 
de conhecimento, são as maneiras pelas quais é possível conhecer a substância e 
seus atributos. Estes mesmos gêneros do conhecimento têm sido, tradicionalmente, 
analisados da perspectiva de faculdades humanas e consequentemente são 
compreendidos como interpretações de uma hermenêutica subjetiva. Pretendo 
expor uma linha de análise que revela o processo de conhecer de maneira distinta, 
a saber: tomando-o como o próprio meio pelo qual Deus conhece a si mesmo, isto 
é, compreendendo o estudo da epistemologia espinosana como inerente à sua teoria 
ontológica. “Seus três gêneros do conhecimento não se referem a três gêneros de 
alguma faculdade humana; ao contrário, eles são as três maneiras pelas quais Deus 
conhece a sua própria natureza.” (VINCIGUERRA, 2012, p.136).

Douglas Nunes Vieira (USP)
Financiamento: CNPq
E-mail: douglas.nunes.vieira@gmail.com
Palavras-chave: Espinosa, arrependimento, livre-arbítrio, moral, ética.

“Arrependimento na Ética de Espinosa: nós como juízes imaginários de nós 
mesmos”

Nessa pesquisa, busco entender como o filósofo B. Espinosa (1632-1677) concebe 
o arrependimento não apenas como uma paixão triste, mas sobretudo como uma 
experiência afetiva de consequências políticas e morais. Não nos arrependemos de 
qualquer ação. Para Espinosa, em sua obra Ética, nos arrependemos de uma ação 
ou de outra conforme um julgamento exterior efetivado por um outro por quem, um 
dia, nutrimos amor, na medida em que tal julgamento determina a maneira como 
somos afetados por nossas próprias ações e, assim, a maneira como percebemos 
a nós mesmos. Nesse sentido, o arrependimento não só nos faz sermos causa de 
nossa própria tristeza, mas sobretudo nos torna juízes de nós mesmos. Conforme dirá 
Deleuze num de seus livros sobre Espinosa, no fim, “somos julgados apenas por nós 
mesmos”.

Fernando Araújo Del Lama (USP)
Financiamento: FAPESP
E-mail: dellama.f@gmail.com
Palavras-chave: Walter Benjamin, marxismo, teologia, teologia da libertação.
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“Walter Benjamin e a Teologia da Libertação: limites e possibilidades”

Trata-se de examinar os limites e possibilidades da aproximação entre Walter Benjamin 
e os teólogos da libertação latino-americanos em relação à intersecção de marxismo e 
teologia, tal como empreendida por renomados estudiosos como Michael Löwy, dentre 
outros. Pretende-se questionar os pressupostos de tal aproximação, relativizando-a, 
por um lado, com outras abordagens, tais como a distinção entre teologia e religião na 
obra de Benjamin operada por Jeanne Marie Gagnebin, e, por outro, com escritos de 
expoentes da Teologia da Libertação, tais como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff e 
Enrique Dussel, de modo a reconstituir seus princípios teóricos fundamentais. Espera-
se, com isso, acentuar alguns equívocos e minimizar os efeitos de generalizações 
apressadas na recepção latino-americana de Benjamin, além de propor considerações 
que permitam reavaliar, ainda que de modo incipiente, o quanto o pensamento filosófico 
produzido na América Latina necessita pagar tributos à sua matriz europeia.

MESA 5C • 14h35
Mediação: Izabela Loner

Bruno César Kawasaki (USP)
Financiamento: CAPES
E-mail: bruno.kawasaki@usp.br
Palavras-chave: governamentalidade, gamification, jogo.

“Gamificação das condutas: o jogo como procedimento de 
governamentalidade”

A emergência das técnicas de gamificação como instrumento de gestão podem ser 
notadas a partir do final do século XX. Entende-se por gamificação a aplicação de 
princípios do jogo em determinado contexto, estabelecendo regras fixas e relativamente 
explícitas que criam mecanismos de incentivos positivos e negativos. Tais incentivos 
influenciam a conduta dos “jogadores” e propiciam controle e previsibilidade de 
suas ações e interações, de sorte que a gamificação suscita uma questão de 
governamentalidade (SCHRAPE, 2014).
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Maria Eugênia Almeida de Campos Guimarães (PUCAMP)
E-mail: mariaalmeida1911@hotmail.com
Palavras-chave: pensamento foucaultiano, poder, arqueogenealogia.

“A Arqueogenealogia de Michel Foucault como método de produção de 
conhecimento”

Ao analisarmos a “A Ordem do Discurso” de Michel Foucault, percebemos, de certa 
maneira, sua visão de conceber o pensamento histórico.  Há uma leitura corrente nos 
estudos sobre o filósofo às quais afirmam que o mesmo, nesta aula do Collège de 
France, já estaria, de certa maneira, transitando para a chamada fase genealógica 
– da fase arqueológica -  que se encontra presente em trabalhos como “História da 
Sexualidade I”.  De acordo com os mesmos comentadores, durante a fase arqueológica, 
Foucault estaria mais focado em analisar o discurso e a construção dos saberes no 
âmbito da modernidade e, já na fase genealógica, ele ocupa-se em entender o saber e 
a sua relação com o poder.  No entanto, com a publicação mais completa de “Ditos e 
Escritos”, a noção no método arqueológico, independente do genealógico, nos mostra 
que tal concepção é de difícil sustentação. Para Tanto, a presente comunicação visa 
discutir o método arqueogenealógico criado por Foucault em textos pertencentes à 
“História da Loucura”, “Vigiar e Punir”, “O Poder Psiquiátrico” e o texto “Nietzsche, 
Genealogia e a História”.

Murilo Sérgio Almeida Rabelo (PUC-SP)
E-mail: murilo-rabelo@hotmail.com
Palavras-chave: sujeito, ética, epistemologia, verdade, história.

“Foucault e o primado do cuidado de si na antiguidade clássica”

O ponto central de nossa pesquisa, isto é, o elemento que funcionou como uma espécie 
de “pista” se concentrou na questão elaborada por Foucault em A Hermenêutica do 
sujeito, nas aulas de 6 de janeiro de 1982 ministradas no Collège de France, cujo início 
se dá com a seguinte questão: “Em que forma de história foram tramadas, no Ocidente, 
as relações, que não estão suscitadas pela prática ou pela análise histórica habitual, 
entre estes dois elementos o “sujeito” e a “verdade”. É nesse contexto, precisamente, 
que nossa discussão se desenha, isto é, ela se desdobra sobre a relação do projeto 
de sujeito ético poético-epistemológico, com isso, discutimos o modo como o filósofo 
pensa outras possiblidade de sujeito a partir de uma ação reflexionada. Para discutir  a 
questão geral de Foucault no curso de 1981-1982 privilegiamos a noção de “cuidado de 
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si” que emerge no contexto filosófico pela primeira vez por meio da figura de Sócrates 
em Apologia de Sócrates, obra do filósofo Platão.

MESA 5D • 15h50
Mediação: Guilherme Guimarães Sebastião

Pedro Henrique Pereira (UFABC)
E-mail: pedro.h.pereira@protonmail.com
Palavras-chave: ética, naturalismo, filosofia política contemporânea, antropologia 
filosófica naturalista.

“Esboço do projeto de uma teoria ética naturalista-histórica”

Nesta conferência, pretende-se apresentar o esboço de um projeto filosófico em 
construção de uma teoria ética contemporânea que seja naturalista e histórica. Os 
passos da exposição consistem em: (1) apresentar a fundamentação do projeto 
na biologia evolutiva contemporânea – notadamente na psicologia evolutiva, na 
antropologia biológica e na ciência cognitiva – delineando a base antropológica da 
teoria e parte de sua fundamentação normativa; (2) introduzir a história como a outra 
parte da fundamentação normativa da teoria, sendo essa fundamentação entendida 
aqui a partir de problemas humanos históricos, tanto longínquos quanto novos, e suas 
tentativas de soluções do presente e do passado; (3) esboçar uma concepção de boa 
vida naturalista que sirva de telos para a construção social; (4) e discutir a relevância 
de se pensar um projeto de “civilização naturalizada” como norte para a atuação e 
criação política. Não há uma conclusão preestabelecida e o objetivo é o debate aberto.

Davi Heckert César Bastos (UNICAMP)
Financiamento: FAPESP
E-mail: davihcbastos@yahoo.com.br
Palavras-chave: metafísica, ontologia, leis da natureza, propriedades disposicionais.

“Metafísica de Leis da Natureza e Propriedades Disposicionais”

A regularidade entre os fenômenos parece indicar que existe uma ordem no modo como 
a realidade funciona. Alguns filósofos defendem que não existem leis normativas que 
regem o funcionamento do mundo natural. As Leis da Natureza (LN) são meramente 
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as descrições mais gerais que fazemos para sumarizar o conteúdo da regularidade 
presente no mundo. Essa é a chamada Teoria Regularista de LN, defendida por 
Mill, Ramsey e Lewis. Já Dretske, Tooley e Armstrong defendem a existência de LN 
normativas: são relações de necessitação entre universais. Há uma necessidade 
nomológica que explica a regularidade dos fenômenos na nossa percepção. Um 
terceiro grupo defende que as LN existem e são normativas, mas emergem de uma 
necessidade metafísica presente nas propriedades fundamentais da natureza, que são 
propriedades essencialmente disposicionais. Essa teoria é defendida por Alexander 
Bird. Meu objetivo é apresentar as três visões sumarizadas, focando no trabalho de 
Armstrong e Bird.

Raquel Barbosa da Silva (UFABC)
Financiamento: FAPESP
E-mail: raquelbarbosacontato@gmail.com
Palavras-chave: empirismo naturalista, pragmatismo, John Dewey, Darwin.

“Empirismo Naturalista: filosofia e ciência”

O objetivo do trabalho é indicar como John Dewey se apropriou das Ciências Naturais 
para desenvolver sua epistemologia, sobretudo no que diz respeito ao conceito de 
experiência e a noção de inteligência humana, além de indicar o diagnóstico que ele fez 
sobre a influência de Darwin para filosofia, ressaltando a atualidade de seu comentário, 
valorizando a orientação filosófica cientificamente informada. No que se refere aos 
aspectos cognitivos da vida humana não se pode desconsiderar a história natural e os 
chamados aspectos ambientais como produtos da evolução, dito de outro modo, levar 
em conta que o ser humano faz parte da Natureza e que esta passa por um processo 
de adaptação, seleção, diversificação, que não segue uma lógica progressista e linear. 
Nesse novo quadro, não existe separação entre homem e natureza, sendo a experiência 
nada mais do que a interação viva e orgânica entre os elementos que compõem a 
estrutura do mundo, o filósofo chamou essa relação dinâmica de continuidade. Enfim, 
filosofia e ciência travam uma breve conversa na presente comunicação.

Daniel Credico de Coimbra (UNICAMP)
E-mail: dan.c.coimbra@gmail.com
Palavras-chave: epistemologia, teoria da verdade, realismo metafísico.

“Concepções realistas da verdade”
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Nesta apresentação, começo discutindo quais os critérios para que uma teoria da 
verdade seja verdadeira. Então avalio criticamente concepções realistas de verdade: 
a teoria da correspondência, o maximalismo de veridadores, e a superveniência sobre 
a realidade. Uma concepção quase-realista de verdade tem que aquilo que é verdade 
depende dos fatos. É possível ser quase-realista e, ao mesmo tempo, idealista, 
coerentista, ou pragmati(ci)sta. Uma concepção propriamente realista de verdade, 
também chamada de concepção metafísica, ainda tem que os fatos não dependem 
daquilo que somos capazes de descobrir (que seria uma concepção epistêmica dos 
fatos), nem dependem de nossos modos de dizer ou de nosso arcabouço conceitual 
(que seria uma concepção conceitualista dos fatos). Estas sutilezas serão brevemente 
apresentadas.

MESA 5E • 17h30
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Michelle Cardoso Montoya (UFRJ)
Financiamento: CAPES
E-mail: michelle_montoya@id.uff.br
Palavras-chave: logicismo, filosofia analítica, perspectiva histórica.

“Filosofia analítica: o que é e para quê serve?”

Embora a filosofia analítica hodiernamente seja considerada ora como um método, seja 
por propor fundamentos a partir de argumentos explícitos e comprováveis (Recanati) e 
por eleger a linguagem como objeto de análise (Carnap e Dummett), ora pela adoção 
de uma postura logicista e atomista frente aos problemas filosóficos (Frege, Russell e 
outros), discute-se também se ela seria uma vertente de pensamento contemporâneo 
e quais seriam suas possibilidades (Blackburn). Rorty, ao proclamar o fim da filosofia 
analítica, tenta fazê-lo a partir da destituição de seu status de “filosofia primeira” (a 
priori), enquanto Jales Ribeiro, propõe um rol de argumentos do porquê deveríamos 
rejeitá-la  frente a distinção feita entre filosofia analítica versus continental. Sendo 
assim, a partir das críticas de Rorty e Jales Ribeiro quanto a inexistência da filosofia 
analítica nos dias de hoje, pretendemos discutir o que poderíamos entender como 
filosofia analítica, destacando qual é o seu papel utilitário.
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“A Informação se Diz de Muitas Maneiras”

Ubíquo na atualidade, o conceito de informação pareceria simples, evidente, unívoco. 
Pelo contrário, as suas acepções são múltiplas de acordo com o momento no tempo 
em que o visamos e segundo a área de estudo que o aborda. Na Antiguidade, 
encontravam-se sentidos ontológicos, epistemológicos e pedagógicos — dos quais 
os dois últimos se fizeram prevalecer até a Idade Moderna. Após um momento de 
“hibernação”, no qual não possui importância frente a outros, o conceito ressurge no 
século XX com a Teoria Matemática da Informação de Claude Shannon e Warren 
Weaver e influencia uma série de campos de pesquisa e prática profissional, como 
a linguística, a cibernética e a ciência da informação – campos nos quais recebe 
definições variadas, que captam os aspectos semânticos, cognitivos, socioculturais 
que Shannon e Weaver não aprofundaram. Ainda, mais desde meados do século 
XX se desenvolve uma filosofia da informação, em que se destaca Luciano Floridi. A 
comunicação apresenta esse percurso.
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“Máquinas podem pensar?”

Alan Turing, em seu paper de 1950 propõe uma pergunta bastante intimidadora: 
“Máquinas podem pensar?”. Ainda que não fosse sua no paper em questão resolver 
essa pergunta, o Jogo da Imitação, bem como o conceito de Máquinas de Turing, levou 
ao desenvolvimento da teoria conhecida como Inteligência Artificial (mais precisamente, 
abordarei a Strong AI). Esta tese entende que máquinas não somente simulam certos 
estados mentais, mas são mentes propriamente ditas. Em oposição a esta tese, o 
argumento do quarto chinês de Searle propõe atacar a strong AI de maneira bastante 
precisa: Ainda que computadores reproduzam, através de manipulação de símbolos, 
qualquer comportamento humano, é possível que haja neles estados mentais tais que 
eles possam ser dotados de entendimento? Para Searle – e esta é tese que defendo – 
isso não é possível, pois máquinas não possuem intencionalidade.


