segunda / lunes 2/12
9h/10h30

Carlos Roberto de Freitas Leal (UFRJ - IFCS – PPGF): As
hipóteses e a boa imaginação
Armando Turbae Junior / Eduardo Couto da Cunha Kratochwil
(UFRJ): Sobre o lugar da virtude interior no Tratado TeológicoPolítico
Martha Maria de Aratanha Simonsen Leal (PUC-Rio): O Infinito
em Spinoza e em Aristóteles
Eduardo Weisz (UFRJ): Spinoza e Descartes: a diferença entre
filosofia da singularidade (ou potência singular) e filosofia do
objeto.

10h45/12h30

Kissel Goldblum (PPGLM/UFRJ): “A conciliação entre a essência
da Substância e a essência do modo através de uma análise não
antropocêntrica dos gêneros do conhecimento de Espinosa”
Gabriel Frizzarin (USP): Cartas a Oldenburg: Espinosa criticando
a livre vontade em Descartes
Gabriel Ortiz Voser (UFJF): Breve comentário acerca da noção
de utilidade na definição de Bem na Ética de
Nize Maria Campos Pellanda e Luiz Ernesto Cabral Pellanda
(SPPA): Espinosa, Nietzsche e Bergson: os arautos do
paradigma da complexidade
Antonieta García Ruzo (UBA): Lectura de lecturas. ¿Por qué
seguimos discutiendo lo Infinito?

13h30/15h

Pablo Pires Ferreira (PUC-RJ e INCQS/FIOCRUZ): Dumont,
Elias e Spinoza e os problemas do individualismo liberal
João Abreu (PUC-Rio e UFF): Pressupostos da
economia política capitalista: notas espinosistas
Baptiste Grasset (UNIRIO): A tal coisa semelhante a nós.
Jorge Chaloub (UFJF): Spinoza e a representação política:
esboços de uma crítica

15h15/16h45

Viviane Magno (PUC-Rio): Criação de direitos, conservação do
estado e transformação do corpo social – algumas reflexões
sobre a confluência entre filosofia, política e história em
Espinosa.
Dorival Fagundes (PUC-Rio e FIOCRUZ): Um Estado deve
oferecer um sistema público de saúde? Reflexões a partir de
Van Den Enden e Spinoza
Camille Chevalier (ENS-Lyon e PUC-Rio): A obediência
consentida como meio afetivo de emancipação? Exame crítico
do uso livre da imaginação.
Daniel Santos da Silva (Universidade Estadual do Paraná): As
atividades filosóficas e os confrontos pela liberdade

17h / 18h30

Catharina Epprecht (UFRJ): “É por isso que eu...”: Clarice lê
Spinoza (Pesquisa à biblioteca de Clarice Lispector)
Fernando Bonadia de Oliveira (UFRRJ): Espinosa em “Kadosh”
de Hilda Hilst
Cristiana Vasconcelos Rodrigues (Universidade Aberta de
Lisboa): “Conversações com Bento” - a presença de Bento de
Espinosa no texto de Maria Gabriela Llansol
Cecilia Paccazochi (UNC): Spinoza ameríndio

19h30/21h30

Cecilia Abdo Ferez (UBA, Universidad Nacional de las ArtesCONICET): Spinoza y Hegel: otra revisión
Mariana de Gainza (UBA): Las libertades que faltan y los mitos
que quedan
Thais Florencio de Aguiar (UFRJ): Democracia e a questão da
autonomia em uma ontologia relacional

terça / martes 3/12
9h/10h30

Bárbara Romeika Rodrigues Marques (PPGE–UFJF–MG): Pensar
a educação com Spinoza
Carolina Orlando Bastos (PPGE/UFJF): Pensar a educação a
partir da ética de Spinoza.
Luiz Gibier (UFJF): Democracia como método de intervenção
nos de grupos de homens condenados pela Lei Maria da Penha.
Luiz Renato Paquiela Givigi / Eliane Oliveira de Andrade (SMERJ e UFF): Espinosa e as práticas de saúde na escola
Mário Sérgio da Conceição Oliveira Junior (UFPA): Deos sive
naturas in.soft’es sectos mentales natures liberavus our
naturales libertas.

10h45/12h30

José Soares das Chagas / Divino Ribeiro Viana / Cleyton de Melo
Lima (UFT): A filosofia prática de Spinoza a partir de Gilles
Deleuze
Leandra Lobato, Kamylla Soares e Leon Farhi Neto (UFT): A
questão do egoísmo de Spinoza pela perspectiva de Albert
Schweitzer
Leon Farhi Neto (UFT): Arte de interpretar [a arte] a partir de
Spinoza: hermenêutica e liberdade
Claudia Aguilar (UBA): La recepción de Spinoza en discusiones
contemporáneas en torno a la autonomía relacional
Fernanda Abreu Marcacci (PPGER-UFSB-BA): Espinosa e
enfrentamentos à depressão

13h30/15h

Débora Corrêa Gomes (UFRGS): Liberdade de expressão e
liberdade de docência em um estado bem ordenado: Spinoza e
a liberdade de ensinar no Tratado Teológico-Político
Luísa Nunes de Oliveira (USP): Uma breve análise sobre a
“moldura” do Tratado Teológico-Político de Espinosa
Marcos Ferreira de Paula (UNIFESP): O que pensar quer dizer:
liberdade de expressão e de pensamento no Tratado teológicopolítico.
Ana Luiza Saramago Stern (PUC-Rio): Educar os homens para
que vivam por fim sob o império próprio da razão – liberdade,
educação e alegria em Espinosa

15h15/16h45

Xesús Blanco Echauri (Universidade de Santiago de
Compostela): El poema de Jorge de Sena sobre Espinosa
Giorgio Bertolotti (Università Milano-Bicocca): Spinoza e o
governo das paixões
Mario Spezzapria (UFMT): Herder, Jacobi e Spinoza
Éricka Marie Itokazu (UNB): A imaginação da supressão do
tempo: uma escatologia inevitável?

17h / 18h30

Homero Santiago (USP): Entre servidão e liberdade
Jimena Solé (UBA): Libertad como liberación en Spinoza
Luís César Oliva (USP): As duas dimensões da Liberdade na
Ética
Sergio Rojas Peralta (Universidad de Costa Rica): Clientelismo,
servidumbre y democracia

19h30/21h30

Renato Lessa (PUC-Rio): Contra fanáticos: o combate filosóficoteológico-político de Pierre Bayle
Frieder Otto Wolf (Freie Universität Berlin): “He durst not write
so boldly”: a antecipação espinosana da concepção hobbesiana
de democracia?

quarta /miércoles 4/12
9h/10h30

Ravena Olinda (USP): O humor e a alegria como formas de
resistência
Anelise Lusser Teixeira (Transpsi/UFF e UNESA): Spinoza e a
temática da morte: pistas para compreensão da vida.
Pedro Taam: O delírio da natureza no prefácio do Tratado
Teológico-Político e no apêndice da Ética I
Antônio David (USP): Eternidade e história em Espinosa e Vieira
José Francisco de Andrade Alvarenga (PUC-RIO): Algumas
considerações sobre a recepção de Spinoza em Marx

10h45/12h30

Alexandre Mendes/ Igor Moniz/ Vinicius Assis/ Davi Martins/
Lara Miranda / Roberta Ochi (UFRRJ): Imaginação, afetos e
bolsonarismo na baixada fluminense e na zona oeste do Rio de
Janeiro (título provisório)
Benito Eduardo Araujo Maeso / Marcos Antonio de França
(USP): Espinosa a contrapelo: articulações, tensões e políticas
derivadas da críticas da religião, história e identidade
Emanuel Marcílio Castedo Severo (UFRRJ): Deus, o homem e a
religião: uma comparação entre a visão spinozista e freudiana
Paula Cristina Bicalho Oliveira e Alex Fabiano Correia Jardim
(Universidade Estadual de Montes Claros): Uma possível teoria
da democracia moderna a partir da perspectiva de Spinoza

13h30/15h

Bruno Netto dos Reys (UFRJ): Lacan com Spinoza: ética, desejo
e liberdade
Frederico P. Lemos (UFF): O problema material de uma
esquizoanálise e a Ética de Spinoza
Valentín Brodsky (UNC): Althusser con Spinoza: el estatuto
material del inconsciente.
Vitor Pordeus / Deby C. Eidam / Thiago Beck Raices / Erik T.
Rodrigues / Nathali C. Cristino / Dilma Mesquita / Jaswant
Guzder (Teatro de DyoNises - Universidade Popular de Arte
e Ciência. Divisão de Psiquiatria Transcultural, Universidade
McGill, Montreal): A medicina de Nise da Silveira como
demonstração da teoria de Baruch Spinoza na Experiência de
Dez Anos do Teatro de DyoNises

15h15/16h45

Henrique Souza Bittencourt (UFF): As essências dos modos
finitos em “Espinosa e o problema da expressão” e a questão
entre a ética e a ontologia.
Ana Leila Jabase (UNC): Individuación y conatus: puntos de
intersección entre Spinoza y Leibniz
Arturo Aliaga (PUC Valparaíso): El príncipe de los herejes: hacia
una herética histórica de las relaciones teológico-políticas y
económico-jurídicas
Rogério Pacheco Alves (UFF): Contributos Spinozanos à Crítica
ao Conceito de Identidade Social

17h / 18h30

Nastassja Pugliese (UFRJ): Radicalizando Espinosa: o vitalismo
materialista de Anne Conway e Margaret Cavendish
Viviana Ribeiro (PUC-Rio): A percepção e a sensibilidade no
vértice da fundação de um nós
Letícia Conti Decarli (UFF/PFI): Devir-mulher para um
feminismo minoritário
Mariela Oliva (UNAM): Libertad y vida afectiva desde una
perspectiva feminista

19h30/21h30

Marilena Chaui (USP): Liberdade, Ética e Política
Diego Tatián (UNC): Lecturas Imaginarias. Spinoza, la rebeldía
y la felicidad

quinta / jueves 5/12
9h/10h30

Matheus Romero de Morais (USP): “O que Espinosa entende por
singularidade e por indivíduo e a constituição da multitudo.
Juarez Lopes Rodrigues (USP): Os caminhos do tornar-se ativo em
Spinoza
Rafael dos Santos Monteiro (USP): Discurso e Autoridade Política
em Espinosa
Bárbara Lucchesi Ramacciotti (USP): Liberdade como
expressividade do si mesmo (se ipsum)
Agustina Viñas (UNC): Cuerpos y potencias. Cruces entre la
filosofía de Spinoza y los feminismos contemporáneos

10h45/12h30

Cristina Rauter (UFF): Autonomia e subordinação do povo
brasileiro no Século XIX e a difícil constituição de um corpo
comum
Ariadna Patricia Estevez Alvarez (UFF e FIOCRUZ): O movimento
dos Centros de Convivência e Cultura do Rio de Janeiro e a
produção do plano comum
Bruno Henrique de Souza Soares (UNIFESP): “O que pode a Razão
e o Intelecto para se afastar da Servidão e buscar a Liberdade e a
Felicidade”
Caíque Silva Coelho (UFRGS): A ilusão necessária e a mente como
parte do intelecto infinito de Deus em Spinoza
Víctor Miguel Castillo Alfaro (UBA): el concepto de Conatus de
Spinoza con el fenómeno de la migración del campo para la ciudad
en el siglo XX en Lima

13h30/15h

Gonzalo Gutiérrez Urquijo(CIECS-CONICET): El imposible afuera
de Spinoza
Guillermo Sibilia (UBA): ¿Una exploración de la carne de lo social?
Spinoza y la cuestión de la democracia
Diego Lanciote (Unicamp/Fapesp): Res singularis; Euentum
enquanto processo.
Cuauhtémoc Gómez Calderón (Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa): La incorporación afectiva en la
Ética de Spinoza.
Fátima Guadalupe Vargas Cerón (UNAM): La filosofía de Spinoza:
un proyecto de formación ético político

Casa de Retiros Padre Anchieta
Rua Capuri , 1500
São Conrado, Rio de Janeiro
(21) 2261 0310 / (21) 3322 3069 / (21) 3322 3678
café da manhã 8h
almoço 12h30
jantar 18h30
lanches nos intervalos

15h15/16h45

Álvaro Lazzarotto (USP): “Morte aos nossos inimigos”, do desejo
de destruição pode seguir uma ideia adequada?
Douglas Nunes Vieira (USP –FFLCH): Espinosa e a potência
revolucionária da filosofia: a crise imanente ao absolutismo
Carmela Las heras (UNC): Materialismo naturalista y comunismo
lógico en Marx y Spinoza.
Francisco Rivera (UNC): Spinoza y el populismo: los afectos en la
perspectiva agonista

17h / 18h30

Douglas F. Barros (PUC-Campinas): Acerca do fim da soberania
Nicolas Allen (CeDInCI/FONCYT/UBA): Multitud y/o soberanía:
apuntes para un encuentro entre Mariátegui y Spinoza
Bernardo Bianchi (Humboldt Universität zu Berlin): Spinoza:
infância e multidão
Vittorio Morfino (Università Milano-Bicocca): Spinoza e a
temporalidade plural: da teoria da duração à teoria da história

19h30/21h30

Francisco de Guimaraens (PUC-Rio): Espinosa e Pierre Clastres
Sebastián Torres (UNC): Spinoza contra Naudé: realismo político y
golpe de estado
Braulio Rojas (UPLA) Entre la fuerza destituyente y la potencia
instituyente: sobre el poder constituyente del pueblo

arte Clara Goldenstein e Bruno Rodrigues
produção infojur / Direito PUC Rio

O Colóquio Internacional Spinoza ocorre anualmente desde 2005 na
Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, a partir do
trabalho de um grupo de pesquisa coordenado por Diego Tatián
(professor da UNC). O grupo nasceu do interesse em criar um espaço
que estimulasse os estudos sobre Spinoza na Argentina e reunisse
colegas das Américas. Desde então, de modo ininterrupto, sempre no
segundo semestre do ano, o Colóquio tem reunido
pesquisadores, docentes, estudantes e leitores de
Spinoza de variadas áreas de conhecimento, com ênfase na
problemática política, ética e jurídica que deriva da obra spinozana.

xvi colóquio internacional

filosofia & liberdade
2–5 dezembro 2019
Rio de Janeiro

Ao longo desse processo, o principal e maior impulso ao Colóquio
Internacional Spinoza decorreu do encontro e trabalho
conjunto com grupos brasileiros (de São Paulo, Rio de Janeiro e
Fortaleza). E que se fortaleceu com a presença regular, a cada ano, de
pesquisadores latino-americanos (Costa Rica, Chile, México, Uruguai,
Colômbia, Venezuela) e europeus (França, Itália, Portugal, Holanda,
Turquia).
A constituição dessa rede de pesquisadores sobre o filósofo holandês
repercutiu favoravelmente nos grupos já existentes em vários países,
como no Brasil. A produção científica resultante desses encontros,
voltada para uma reflexão sobre os processos sociais, políticos e
institucionais em curso no continente à luz da filosofia
spinozana, com ênfase nos temas jurídicos, éticos e políticos, está
reunida em doze publicações (de 2001 até 2016), com as
contribuições das centenas de participantes dos Colóquios
desde seu início, ainda como uma “Jornada de Filosofia Política”
realizada em 2001, em Córdoba, Argentina, que originou os encontros
posteriores – em Córdoba (2005-2012 e 2015-2016), no Rio de Janeiro
(2013 e 2014), em Valparaíso, Chile (2017) e novamente em Córdoba
(2018).
As publicações dos Colóquios Internacionais Spinoza
estão disponíveis no site Spinoza Américas:
https://spinoza.jur.puc-rio.br/
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