IV Encontro de Teoria Crítica e Filosofia Política da USP
Jürgen Habermas e seus críticos
Edital
A Comissão Organizadora torna público o edital de abertura de inscrições e
estabelece normas relativas à participação de pesquisadores(as) no IV Encontro de Teoria
Crítica e Filosofia Política da USP. O evento ocorrerá nos dias 06, 07 e 08 de novembro de

2019. Em cada mesa do Encontro há a apresentação de trabalhos de pesquisadores em
nível de graduação, mestrado e doutorado e comentários de um(a) pesquisador(a) com
experiência na área, possibilitando debates e estímulos às pesquisas em andamento.
Poucos autores alcançam um tamanho tão grande na história da filosofia que
tornam-se incontornáveis. Ao realizar um trabalho, é necessário ou aliar-se a ele, ou
enfrentá-lo e dizer por que razão está escolhendo outro caminho a percorrer. O filósofo
alemão Jürgen Habermas é certamente um desses casos. Desde suas primeiras
publicações provocou reações, se engajou em debates e ocupou um lugar de destaque em
debates públicos a respeito da política contemporânea. No campo da teoria crítica, é
possível que se diga que há uma teoria crítica pré-Habermas e uma pós-Habermas,
tamanha é a revolução que gera na área.
De seus trabalhos sobre esfera pública a seus trabalhos sobre racionalização e ação
comunicativa, as possibilidades que sua filosofia oferece são imensas. De John Rawls a
Joseph Ratzinger, os debates nos quais se engajou fornecem conteúdo para décadas ainda
de estudos. E, entre aqueles que se alinham a suas teorias ou realizam sérios debates a
respeito de suas deficiências, temos alguns dos teóricos mais importantes da atualidade,
como Axel Honneth, Nancy Fraser, Judith Butler e Seyla Benhabib.
Dessa maneira, aproveitando a comemoração dos 90 anos do filósofo alemão Jürgen
Habermas, a quarta edição do Encontro de Teoria Crítica e Filosofia Política da USP será
dedicado à filosofia habermasiana, pós-habermasiana e aos debates em que o autor se
engajou e se engaja. Como o Encontro será novamente temático, só serão aceitos
trabalhos que dialoguem com a proposta de tema do evento.

1.

Objetivo

O Encontro de Teoria Crítica e Filosofia Política da USP é um evento pensado para
estimular o debate entre pesquisadores(as) de diferentes níveis (iniciação científica,
mestrado e doutorado) que compartilham áreas de estudo no âmbito da Teoria Crítica,
especialmente em seus vínculos com a filosofia política.
2.

Público-alvo

Alunos(as) de graduação e pós-graduação que realizam pesquisa em temas
relacionados ao Encontro.
3.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de julho de 2019.
Para se inscrever, é necessário enviar, para o e-mail grite.teoriacritica@gmail.com, um

resumo de no máximo 300 palavras, em formato PDF, fonte Times New Roman, tamanho
12, espaçamento simples, constando nome completo, departamento ou programa do qual
faz parte, orientador(a) e título da comunicação.
4.

Trabalhos

Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 26 de agosto. Os(as)
pesquisadores(as)

selecionados(as)

devem

encaminhar,

para

o

e-mail

grite.teoriacritica@gmail.com, o texto completo da apresentação até o dia 01 de outubro. O
texto deve ser enviado em formato PDF, fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5.
O tempo para a comunicação de cada participante será de 20 minutos. O texto
enviado deve ter entre 10 e 15 páginas.
5.

Calendário

Período de inscrição

até 20 de julho de 2019

Divulgação dos trabalhos aceitos

26 de agosto de 2019

Prazo para envio dos textos completos

1º de outubro de 2019

Realização do evento

06, 07 e 08 de novembro de 2019

Cabe à Comissão Organizadora o julgamento de casos omissos neste Edital.

São Paulo, 10 de junho de 2019.
Comissão Organizadora
Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa - Departamento de Filosofia da USP
Prof. Dr. Rúrion Soares Melo - Departamento de Ciência Política da USP
Adriana Pereira Matos - mestranda em Filosofia (PPGF/USP)
Barbara Soares - mestranda em Ciência Política (PPGCP/USP)
Gabrielly Oliveira - graduanda em Ciências Sociais (USP)
Gustavo Frota Lima e Silva - doutorando em Ciência Política (PPGCP/USP)
Jéssica Omena Valmorbida - doutoranda em Filosofia (PPGF/USP)
Renata Guerra - doutoranda em Filosofia (PPGF/USP)
Simone Fernandes - mestranda em Filosofia (PPGF/USP)

