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Carta de boas vindas
Seja bem-vindo/a à UFCA.
Com sentimento de alegria que recebemos a todos participantes
da VII Semana de Filosofia e seu Ensino da UFCA, evento que tem
Memoria e Experiência como tema e será comemorativo aos 10 anos do
curso de Filosofia no Cariri. Vamos celebrar este momento especial da
melhor maneira: fazendo filosofia. Teremos ao longo da semana uma
conferência, mesas redondas (4), minicursos (6) e comunicações orais
(36) que fazem parte da programação. Além de momentos culturais,
incluindo uma edição do projeto Trilhas Filosóficas: uma viagem para
Santana do Cariri, CE, para visitar o Museu de Paleontologia da URCA.
Inteirar 10 anos é sem dúvida um marco institucional e um
momento proprício para reflexão. Mesmo diante as adversidades
enfrentadas no cenário político nacional que motivou a greve das três
categorias da UFCA: servidores técnicos-administrativos, estudantes e
docentes, a Comissão Organizadora decidiu por manter a realização deste
evento sobretudo para não deixar este aniversário passar em branco.
Apesar do momento de luta em que passa a universidade contra as
medidas de austeridade do atual presidente, Michel Temer, que quer
implementar à força medidas impopulares, como PEC 241/55 e reforma do
ensino médio por meio da MP 746. As duas medidas nos atingem
diretamente enquanto Universidade e também no curso de Filosofia. Em
relação à primeira por congelar o investimento com a educação que
poderá afetar diretamente o crescimento e consolidação da UFCA. A
segunda que afeta diretamente os nossos estudantes com a eminência da
retirada da obrigatoriedade do ensino de Filosofia no Ensino Médio que se
dá exatamente 10 anos após o seu retorno definitivo em 2006. Apesar dos
pesares, estamos aqui trabalhando e construindo a história do curso de
Filosofia da UFCA, reunidos como mais uma forma de resistência para
lembrar o caminho já trilhado e traçar planos para o caminho a ser
trilhado.
Olhando para o passado, reconheço o esforço e dedicação dos
pioneiros que implementaram o curso de Filosofia na região do Cariri,
inicialmente como campus da UFC e agora dando continuidade como
UFCA. É Justo reconhecer o valor e conhecer a história dos colegas que
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aqui estão desde o princípio quando as condições materiais eram piores
daquelas que temos aqui hoje, quando por exemplo, não havia um espaço
físico próprio e as atividades acontecem em uma escola no bairro do
Pirajá.
Olhando para o presente, vejo que igualmente importantes são
as pessoas, estudantes e professores, que estão hoje dando continuidade
e dedicando o seu tempo ao curso de Filosofia da UFCA. Seja ministrando
aulas, organizando atividades de extensão, apresentando palestras,
convivendo com os estudantes, orientando pesquisa, formando grupo de
estudos, se divertindo, se abraçando e trabalhando junto. Hoje, o curso
vem crescendo junto com a Universidade Federal do Cariri, com um corpo
docente se qualificando e que participa ativamente da vida universitária,
seja nos cargos de gestão, nas assembléias e nos projetos de pesquisa,
extensão e cultura. Um resultado positivo do curso são os estudantes
egressos que tiveram condições de sair da região e continuar sua
formação acadêmica em centros de pós-graduação em Filosofia existentes
no Brasil. Sendo que inclusive alguns já retornaram ao Cariri, trabalhando
em outras instituições de ensino da região e também integrando o corpo
docente da UFCA. Este é sem dúvida um marco para o curso e uma
inspiração para os nossos atuais estudantes.
Olhando para o futuro, vejo que há muito ainda a ser feito.
Principalmente no que diz respeito à produção acadêmica do corpo
docente para, quem sabe, em um futuro médio tenhamos oferta de cursos
de pós-graduação nas modalidades lato sensu e stricto sensu, o tão
sonhado Mestrado em Filosofia da UFCA.
Voltando para o presente, quero agradecer ao trabalho da
comissão organizadora, da comissão científica e principalmente o
entusiasmos dos nossos estudantes (e também estudantes de outras
instituições) em inscrever o seus trabalhos, tendo a oportunidade de dar
seus primeiros passos em suas trajetórias acadêmicas com a
apresentação da comunicação oral e a publicação em formato eletrônico
do resumo de sua apresentação no portal Conferências.UFCA.
Tenhamos todos uma bom encontro e uma semana inteira para
se ver, ouvir, falar, comer e respirar Filosofia.
Juazeiro do Norte, CE, 28 de Novembro de 2016
____________________________
Renato Mendes Rocha
Coordenador do curso de bacharelado em Filosofia
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Programação geral

Conferência de abertura
Segunda-feira (28/11/2016)
Auditório
da UFCA
19h às 21h

Acerca do tempo e memória nas Confissões de
Sto. Agostinho
prof. Nilo Cesar Batista da Silva (UFS)
Mediador: prof. Renato Rocha

Mesas redondas
Terça-feira (29/11/2016)
Mesaredonda 1:
Memória e
experiência
em Walter
Benjamim
Auditório
19h às 21h

A definir
profª. Dr.ª Ilana Amaral (UECE)

O ensino de Filosofia como resistência à morte
da arte de narrar
prof. Joaquim Iarley Brito Roque (UniLeão)
Mediador: prof. Ivânio Azevedo

Quarta-feira (30/11/2016)
Mesaredonda 2:
Ensino de
Filosofia
Auditório
19h às 21h

A formação cultural e a instituição escola
prof. Marcos Fábio Alexandre Nicolau (UEVA)

A definir
profa. Thiago Chagas Oliveira (URCA)

A definir
prof. Emanuel Marcondes de Sousa Torquato (UFCA)
Mediador: prof. Francisco José
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Quinta-feira (01/12/2016)
Mesaredonda 3:
Filosofia da
Mente
Auditório
19h às 21h

A memória, o ambiente e o cérebro: tendências
Neuro e Psi
prof. César Schirmer dos Santos (UFSM)
Mediador: prof. Renato Rocha

Agenda dos minicursos
Terça-feira (29/11/2016)
Minicurso 1
Sala 68
14h às 18h
Minicurso 2
Sala 69
16h às 18h

Neoplatonismo e mística medieval
prof. Dr. Nilo Cesar Batista da Silva (UFS)

Experiência e memória em Walter Benjamin uma pequena introdução à modernidade
Francisco Gabriel Soares da Silva (UECE)

Quarta-feira (30/11/2016)
Minicurso 3
Sala 69
14h às 16h

Investigações sobre os modos de ocorrência
da informação
Ms. Francisco Dário Andrade Bandeira

Minicurso 2
Sala 69
14h às 16h

Experiência e memória em Walter Benjamin uma pequena introdução à modernidade

Minicurso 4
Sala 68
16h às 18h

O problema da autenticidade do
conhecimento: uma breve apresentação
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Francisco Gabriel Soares da Silva (UECE)

Prof. Dr. Cesar Schirmer dos Santos (UFSM)

Quinta-feira (01/12/2016)
Minicurso 4
Sala 68
14h às 18h
Minicurso 3
Sala 69
14h às 16h
Minicurso 5
Sala 69
16h às 18h

O problema da autenticidade do
conhecimento: uma breve apresentação
Prof. Dr. Cesar Schirmer dos Santos (UFSM)

Investigações sobre os modos de ocorrência
da informação
Ms. Francisco Dário Andrade Bandeira

Giordano Bruno - filósofo de Nola
Prof.ª Dr.ª Ideusa Celestino Lopes (UEVA)

Sexta-feira (02/12/2016)
Minicurso 6
#OcupaUFCA
14h às 18h

A gestão da vida: Foucault, biopolítica e
neoliberalismo

Minicurso 5
Sala 69
16h às 18h

Giordano Bruno - filósofo de Nola

prof. Fernando Gimbo (UFCA)

Prof.ª Dr.ª Ideusa Celestino Lopes (UEVA)
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Agenda das comunicações
Terça-feira (29/11/2016)

Sala 68
Sessão temática 1 - Filosofia Antiga e Medieval
Mediadora: prof.ª Camila Prado

8:30 Heráclito de Éfeso: o lógos e a contribuição do seu pensamento para uma
concepção dialética em oposição a Zenão de Eléia
Poliana Machado Gomes da Silva (UFC)

9:00 Um olhar sobre a subjetividade do saber socrático
Yatan Alves Silva (UFCA)

9:30 Se todo homem deseja viver vida feliz, por que muitos não a obtém? Uma
análise a partir de Santo Agostinho
Raimundo Doneles Raveles Araújo (UEVA)

10:30 As noções de Eros e o desejo de imortalizar
Maria Valéria Almeida Guilherme (UFCA)

11:00 Hegel e o não-lugar da África na história universal
prof. Francisco José Silva (UFCA)

Sala 69
Sessão temática 2 - Educação e Ensino de Filosofia
Mediador: prof. Marcondes Torquato
8:30 Saber e sabor - alteridade e educação
Felipe Sampaio Bezerra (UFCA), Alvaro Felipe de Alencar (UFCA)

9:00 A filosofia vai ao cinema: o recurso da 7ª arte como forma de ensino da filosofia
João Vitor Dias da Silva (UEVA)

9:30 Colônia Cecília: o anarquismo experimentado
Carliane Menezes (UECE)

10:30 Homem-mundo: a formação social e individual nas perspectivas de L.S.
Vigotsky e Paulo Freire
José Messias Oliveira (UFCA)

11:00 Niilismo, absurdo e revolta no pensamento de Albert Camus
Michelle Fernandes de Araújo (UFPB)
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Quarta-feira (30/11/2016)

Sala 68
Sessão temática 3 - Filosofia Analítica
Mediador: prof. Valdetonio Alencar

9:00 Comprometimento ontológico no “Sobre o que há”
Francisco Hugo Macêdo Barreto (UFCA)

9:30 A noção de forma lógica: a base da teoria da figuração de Wittgenstein
Francisco Rafael da Silva Gomes (UFCA)

10:30 O problema mente-corpo e as controvérsias da filosofia da mente
Ana Beatriz Lima Correia (UFC)

11:00 Uma nova definição de propriedades naturais
prof. Renato Mendes Rocha (UFCA)

11:30 A reforma da metafísica e da noção de substância
Wallamo Edier Silva

Sala 69
Sessão temática 4 -Ética e Filosofia Política
Mediadora: prof. Regiane Collares
8:30 Direitos Humanos em Hannah Arendt
Antonio Carlos da Silva Pereira (UEVA)

9:00 A questão da cultura no pensamento de Hannah Arendt
Francisco Jefferson Araujo Martins (UEVA)

9:30 Modernos pobres! Considerações benjaminianas acerca da ausência de
experiência (erfahrung) na modernidade
Ana Lorena Bandeira (UEVA)

10:30 Filosofia do direito e ditadura civil-militar brasileira: o positivismo jurídico
como sustentáculo do regime de exceção.
José Nilton de Menezes Marinho Filho (URCA)

11:00 A emoção no âmbito político: uma visão a partir da propaganda totalitária
Dariohana Moreira Alencar (UFPB)

11:30 A morte voluntária: concepção do suicídio em Nietzsche
Francisco Washington Marques (UEVA)
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Sexta-feira (02/12/2016)

Sala 68
Sessão temática 5 - Filosofia Moderna
Mediadora: prof. Regiane Collares

8:30 Qual a contribuição e o lugar da religião a partir de Habermas na
contemporaneidade
Fernanda Soares Silva (UEPB)

9:00 A Concepção de Religião através dos escritos do jovem Hegel
Jarelly Jean Vasconcelos Oliveira (UEVA)

09:30 O iluminismo e suas contribuições para o pensamento kantiano
Brendha Maria Malheiro Grangeiro (UFC)

10:30 O conceito de juízos sintéticos a priori na introdução e prefácio da crítica da
razão pura de Kant
Karolyne Martins Oliveira (UFCA)

11:00 Solução kantiana para o problema da existência dos objetos externos
Diego Barbosa (UFCA)

11:30 Sobre o conceito de substância como causa de si mesma em Descartes
Matheus Guedes (UFCA)

Sala 69
Sessão temática 6 - Filosofia Continental
Mediadora: prof. Luiz Manoel Lopes
8:30 Constituição da subjetividade no pensamento levinasiano
Natalia Erica Guedes (UFCA)

9:00 Os vínculos da travessia: Logos, Rhodos, Pathos
Bruno Pereira Cavalcanti (UECE)

9:30 Filosofia selvagem: a inconstância do animal à espreita
Felipe Coelho (UECE)

10:00 Literatura como combate ao fascismo presente na língua
Jonas Paulino Sales Correio
10:30 A imagem do social na obra de Honoré de Balzac Ilusões Perdidas
Laiane Felipe Sampaio (UFCA)

11:00 Alexander Baumgarten e o horizonte da ciência estética em Leibniz
Evandro Pereira da Silva (UECE)

11:30 Espinosa: uma filosofia da liberdade
Nilson Cunha Almeida Lima (UFCA)
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Diretrizes para uma discussão filosófica
respeitosa, construtiva e inclusiva1
Normas de respeito
1. Seja gentil.
2. Não interrompa.
3. Não apresente objeções na forma rejeições definitivas (deixe em aberto a
possibilidade de que há uma resposta).
4. Não seja incrédulo.
5. Não revire os olhos, fazer caretas, rir de um participante, etc, especialmente para os
outros ao seu lado. (Exceção parcial para sinalizar violações das normas para o
moderador.)
6. Não inicie conversas paralelas paralelo à discussão principal.
7. Reconheça os insights do seu interlocutor.
8. Faça objeções a teses, não a pessoas.

Normas de construtividade
1. Está bem objetar, mas também é sempre bom ser construtivo, elaborando o projeto
do apresentador ou fortalecendo a sua posição. Até mesmo objeções podem ser
lançadas de forma construtiva.
2. Mesmo quando uma objeção é destrutiva em relação a uma posição, é muitas vezes
útil encontrar um insight positivo sugerido pela objeção.
3. Se você está pensando que o projeto é inútil e não há nada a ser aprendido com ele,
pense duas vezes antes de fazer sua pergunta.
4. Está bem questionar os pressupostos de um projeto ou de uma área, mas as
discussões em que estas questões predominam podem ser infrutíferas.
5. Você não precisa continuar repetindo a mesma objeção (individual ou coletivamente)
até que o apresentador desista se entregue à submissão.
6. Lembre-se que a filosofia não é um jogo de soma zero. (Versão relacionada: filosofia
não é Clube da Luta.)

1 Trecho do documento original ‘Guidelines for respectful, constructive, and inclusive philosophical
discussion’ compilado por David Chalmers e traduzido por José Eduardo Porcher. Versão original
disponível em http://consc.net/norms.html
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Resumo de todas as apresentações (conferências, minicursos e comunicações
orais) estão publicadas no endereço:
https://conferencias.ufca.edu.br/index.php/filosofia/7semana/schedConf/presentations

Anotações
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Realização
Instituto Interdisciplinar de
Sociedade, Cultura e Artes (IISCA)
Bacharelado em Filosofia
Licenciatura em Filosofia
Endereço:

Contatos:

Av. Tenente Raimundo Rocha, s/nº
Cidade Universitária
Juazeiro do Norte, CE
CEP 63040-360
(88) 3221 - 9676
http://filosofia.ufca.edu.br
filosofia.iisca@ufca.edu.br

Comissão organizadora
profa. Camila Prado
prof. Francisco José
prof. José Gladstone
prof. Marcondes Torquato
prof. Renato Mendes Rocha
Centro Acadêmico de Filosofia

Comissão científica
prof. Marcius Lopes
prof. José Gladstone
prof. Marcondes Torquato
prof. Renato Mendes Rocha

Apoio
Gabinete da Reitoria
Pró-reitoria de Ensino (PROEN)
Diretoria de Comunicação (DCOM)
Diretoria de Assistência Estudantil (DAE)
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
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