
RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

Aprovados 

 

1. A concepção de liberdade política em Maquiavel 

2. A consciência do tempo em Husserl: agora, retenção e protenção 

3. A crítica à neutralidade dos bens primários de Rawls  

4. A dignidade da legislação em Rousseau como obstáculo à qualquer censura religiosa  

5. A emancipação do trabalho e a ruína do mundo  

6. A ética do novo trabalho e a crise da perícia em Richard Sennett  

7. A fundamentação e o significado de indivíduo em Tomás de Aquino em Edith Stein  

9. A importância do estudo da estrutura no ensino de filosofia no Ensino  

10. A liberdade na filosofia de Jean-Jacques Rousseau  

11. A lógica e o método de leitura estrutural: uma proposta de renovação das práticas de ensino da 

filosofia na educação básica 

12. A malignidade dos homens e a formação da conduta cívica: um paradoxo no pensamento 

republicano de Maquiavel  

13. A neutralidade do Estado e o decorrente estímulo ao individualismo, ao fundamentalismo e à 

corrupção de valores pelo dinheiro  

14. A noção de engajamento de Jean-Paul Sartre na atualidade.  

15. A noção de Vontade Geral e o seu papel no pensamento político de Jean-Jacques Rousseau  

16. A poética e o mito em Platão e Aristóteles  

16. A política do Anticristo: Estado de exceção e destituição messiânica em Giorgio Agamben  

17. A precarização das condições de trabalho dos professores de filosofia: Um gerador de mal-estar 

na contemporaneidade  

18. A racionalidade da experiência sensível em Ideas I  

19. A situação original em Jonh Rawls: do véu de ignorância aos princípios  

20. A virtù e a fortuna na filosofia política de Maquiavel: a expansão do território romano  

21. Ações e razões: Kant e a racionalização da ação  

22. Algumas considerações sobre liberdade e libertação em Schopenhauer  

23. Arte e Filosofia em Merleau-Ponty 

24. Bachelard e a Composição do Espaço Romanesco  

25. Conjecturas na gênese do espaço e do tempo primadas na estética transcendental de Immanuel 

Kant  

26. Considerações sobre o problema do conhecimento e sua fundamentação na subjetividade 

transcendental  

27. Conversações acerca do sofrimento em Nietzsche  

28. Cuidado de si e atitude crítica em Michel Foucault  

29. Da formação das vontades e suas funções no Estado Civil segundo Jean-Jacques Rousseau  

30. Direitos Humanos e Cosmopolitismo em Jürgen Habermas  

31. Distribuição dos bens primários sociais em John Rawls  

32. Educação, cultura e a repressão de Nietzsche para com o Estado  

34. Foucault e a invenção de si mesmo: Entre a norma e a transgressão  

35. Heidegger e a positividade da finitude em ser e tempo  

35. Hipertexto, rizoma, conhecimento: conexões da era digital  

36. Imanência, Transcendência e Fenômeno Transcendental em Husserl  

37. Kant: A doutrina do esquematismo dos conceitos puros do entendimento  

38. Nietzsche e a análise dos problemas entre a cultura e o Estado  

39. Nietzsche e uma suposta influência dostoiévskiana  

40. Nietzsche: tragédia e pessimismo, o sublime e o horrível da vida  

41. Noel Rosa: o filósofo do samba?  

42. O conceito de nous e sua relação com o conceito de dianóia a filosofia de Aristóteles  



43. O papel da liberdade na construção do conceito de literatura engajada em Sartre  

44. O riso a partir das noções de Henri Bergson  

45. O ser e suas relações com conhecimento e opinião em República 476e – 480ª  

46. O viver fora de si  

47. Os perigos do Estado Exceção: Uma análise do pensamento político de Giorgio Agamben  

48. Platão contra o Amante dos Sentidos em República V  

49. Rousseau e o amor de si como fundamento da moral  

50. Sentido de cultura autêntica e questionamento à cultura moderna na obra nietzschiana de 

juventude  

51. Sentido sem referência no contexto do projeto logicista de Frege  

53. Soberania e individualidade no Contrato Social de Rousseau  

54. Sobre a “Forma” da justiça na República de Platão  

54. O pensamento às margens: A forma da filosofia  

55. O pluralismo da arte pós-histórica em Arthur Danto e o problema da crítica  

56. Goodman contra a semelhança na representação pictórica  

57. A chave para a decifração do enigma do mundo em Schopenhauer  

58. A crítica de Griffin à interpretação da "grande" análise tractariana de influência russelliana  

59. A singularidade do sujeito em Mikhail Bakhtin: uma convocação a agir  

60. A unidade corpo-alma em Hegel  

61. A vida, a morte e o corpo na teoria jonasiana do ser  

62. A vontade relacionada ao pensamento ético husserliano  

63. Sobre o internalismo epistêmico: o argumento de Bergmann sob análise  

64. A retomada da sofística em Nietzsche 

65. O riso a partir de uma queda, uma desmesura e uma querela: ensaio para uma interlocução  

66. O uso do conhecimento na sociedade e os limites da autoridade. 

67. É possível localizar corpos dóceis nas instituições escolares atuais? No rastro do pensamento de 

Foucault 
 

 

Para garantir a participação no evento, os autores das comunicações aprovadas 

deverão fazer o pagamento, por meio de depósito bancário, da taxa de inscrição para 

comunicação no valor de R$ 10,00 (dez reais), se estudante de graduação, ou R$ 20,00 

(vinte reais), se estudante de pós-graduação e professores (graduação concluída). O 

prazo final para o pagamento das inscrições de comunicação é 15 de agosto de 2014 e o 

comprovante de depósito deverá ser enviado para o e-mail da Semana. Em caso de 

desistência, não haverá devolução do valor pago. 

 

 Banco do Brasil 

Agência nº 4536-5 

Caderneta de Poupança nº 35.500-3 

 

 

 

 

 


