
Semana de Filosofia da UnB: A Filosofia e os 500 Anos 

da Reforma Protestante – Pressupostos e 

Desdobramentos 

  

Universidade de Brasília, 5 a 9 de junho de 2017 

  

Local: Campus Darcy Ribeiro, ADUnB: 45ªAuditório (500 lugares) e 

sala de reuniões (50 lugares); Auditório da APOSFUB (60 lugares) 

 

  

Realização: Departamento de Filosofia e Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia da UnB (PPG-FIL/UnB) 

  

Apoio: FAP-DF e Decanato de Extensão da UnB 

  

1) Introdução 

A Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517 é reconhecida como um 

dos eventos fundadores da história moderna, dos quais os tempos de hoje fazem parte ao 

menos em grande medida. Foram vários seus pressupostos históricos no pensamento 

filosófico e nos movimentos religiosos, como a teologia ockamista e as contestações 

medievais ao poder papal. Importantes pensadores a vinculam a aspectos tão diversos e 

centrais da vida contemporânea quanto o capitalismo e a perspectiva individualista. A 

Filosofia como área do conhecimento também sofreu grande influência desse 

acontecimento, notadamente no pensamento de autores como Kant, Hegel e 

Kierkegaard, mas também no de Nietzsche e Marx, entre outros. Por outro lado, os 

pressupostos conceituais da Reforma foram e são objeto de estudo de autores que até 

mesmo antecederam o movimento iniciado há 500 anos, o que justifica a escolha desse 

tema para a Semana de Filosofia da UnB. 

  

2) Objetivos: 
Geral: 

Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento filosófico acerca dos pressupostos 

conceituais da Reforma Protestante. 

Específicos: 

Possibilitar ao público em geral o conhecimento do trabalho desenvolvido no 

Departamento de Filosofia da UnB. 

Incentivar em todos e especialmente nos estudantes de ensino médio do DF o 

aprofundamento de ideias acerca do cristianismo moderno e de temas como a 

convivência pacífica e frutífera entre as religiões. 

Permitir o intercâmbio de pesquisadores da UnB com colegas de outras instituições 

nacionais e estrangeiras. 

Dar oportunidade a pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação em 

Filosofia da UnB e outras instituições nacionais de apresentar suas pesquisas em evento 

acadêmico de alto nível. 

  

3) Convidados Externos à UnB: 



•           Domingos Faria (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa): O conflito 

entre a epistemologia reformada de Plantinga e o teísmo céptico como resposta ao 

problema do mal 
•           Desidério Murcho (Universidade Federal de Ouro Preto): Aspectos da 

Epistemologia Reformista de Plantinga 
•           María Binetti (CONICET – Argentina): 1) La misoginia de Dios, e 2) 

Kierkegaard en la era de la post-religión 
•           Carlos Miguel Gómez Rincón (Universidad del Rosario – Colômbia): Creer, 

presuponer, tener fe 
•           Luís Henrique Dreher (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF): Vontade 

e Liberdade: Schelling, leitor de Lutero 
•           Angel Garrido-Maturano (CONICET – Argentina): El susurro y la eternidad. 

La significación filosófica de la infancia 
•           Jonas Roos (UFJF): Desespero e subjetividade: pressupostos luteranos para 

o conceito de existência em Kierkegaard 
•           Renato Kirchner (PUC Campinas): Repercussões de Lutero no pensamento 

heideggeriano 

  

4) Estrutura Geral da Programação 

  
5/6/2017 
Segunda-feira 

6/6 - Terça 
8h30- 10h15 
  
Minicursos, 
Comunicações de 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação 

7/6 - Quarta 
8h30- 10h15 
  
Minicursos, 
Comunicações 

de estudantes 

de graduação e 

pós-graduação 

8/6 - Quinta 
8h30- 10h15 
  
Minicursos, 
Comunicações de 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação 
Oficinas com 

estudantes de ensino 

médio do DF 
  

9/6 – Sexta 
8h30- 10h15 
  
Minicursos, 
Comunicações 

de estudantes 

de graduação e 

pós-graduação 

  10h30- 12h15 
  
Minicursos, 
Comunicações de 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação 

10h45- 12h15 
  
Minicursos, 
Comunicações 

de estudantes 

de graduação e 

pós-graduação 

10h45- 12h15 
  
Minicursos, 
Comunicações de 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação 
Oficinas com 

estudantes de ensino 

médio do DF 
  

10h45- 12h15 
  
Minicursos, 
Comunicações 

de estudantes 

de graduação e 

pós-graduação 

16h 
  
Local: A definir 
Filme: Lutero (2003, 

Eric Till) 
  
  

14h-15h45 
  
Comunicações, 

mesas temáticas 

14h-15h45 
  
Comunicações, 

mesas 

temáticas 

14h-15h45 
  
Comunicações, 

mesas temáticas 
Mesa redonda sobre 

Convivência e 

Diálogo Religioso 

com líderes 

religiosos e aberta 

ao público 

interessado 
  

14h-15h45 
  
Comunicações, 

mesas 

temáticas 



19h 
  
Apresentação 

musical e Abertura 

da Semana de 

Filosofia 
  

16h-17h45 
  
Comunicações,mesas 

temáticas  

16h-17h45 
  
Comunicações, 

mesas 

temáticas 

16h-17h45 
  
Comunicações, 

mesas temáticas 
Apresentações de 

experiências de 

Filosofia no Ensino 

Médio 
  

16-17h45 
  
Comunicações, 

mesas 

temáticas 

19h30 
1ª Conferência 

19h30 
2ª Conferência 

19h30 
3ª Conferência 

19h30 
4ª Conferência 

19h30 
5ª Conferência 

  

5) Chamada de Inscrição de Resumos para Apresentação de Trabalhos 

  

Os resumos selecionados serão publicados nos anais do evento, com ISSN registrado. 

A Comissão Organizadora da 45ª Semana de Filosofia da UnB convida estudantes de 

graduação e pós-graduação em Filosofia a submeter resumos dos trabalhos a serem 

apresentados no evento nos seguintes termos: 
1. Serão aceitas comunicações de estudantes de graduação e pós-graduação em 

Filosofia de todo o país. 
2. Embora seja dada preferência a trabalhos ligados ao tema central, poderão ser 

inscritos resumos de trabalhos individuais relativos a todas as áreas da pesquisa 
filosófica. 

3. Os resumos devem ser enviados como anexos a mensagem de e-mail e ter entre 
200 e 500 palavras, contendo título e palavras-chave, conforme modelo anexo. 

4. Cada estudante terá até 20 minutos para apresentação, seguida de 10 minutos para 
o debate. 

5. Os resumos devem ser enviados para o e-mail <semanaunb2017@gmail.com>. 
6. A data final para inscrição é 19 de maio de 2017. 

  

Professores e pesquisadores doutores em Filosofia da UnB e de outras instituições são 

convidados a também enviar seus trabalhos individuais ou proporem a composição de 

mesa temática ou de minicurso para apresentação no evento, nos seguintes termos: 
1. Embora seja dada preferência a trabalhos ligados ao tema central, poderão ser 

inscritos resumos (de trabalhos individuais, mesas temáticas ou minicursos) 
relativos a todas as áreas da pesquisa filosófica. 

2. Os resumos de apresentações individuais, mesas temáticas ou minicursos devem 
ser enviados como anexos a mensagem de e-mail e ter entre 200 e 500 palavras, 
contendo título e palavras-chave, conforme modelo análogo ao anexo, com as 
adaptações cabíveis. 

3. Em caso de apresentação de trabalho individual, cada professor/pesquisador terá 
até 30 minutos para apresentação, seguida de 15 minutos para o debate. 

4. As mesas temáticas podem incluir estudantes de graduação e pós e ser 
apresentadas em mais de um período, cabendo a seus proponentes distribuir o 
tempo internamente de modo livre. 

5. Os minicursos devem ser dados pela manhã entre terça e sexta-feira (6 a 9/6) e ter 
carga horária máxima de 12h. 

6. Os resumos devem ser enviados para o e-mail <semanaunb2017@gmail.com>. 
7. A data final para inscrição é 19 de maio de 2017. 

  

Brasília, 5 de abril de 2017. 

  

  

  

Comissão Organizadora da 45ª Semana de Filosofia da UnB 

 
 

ANEXO: Modelo de Resumo para Apresentação na Semana de Filosofia – Estudantes 

mailto:semanaunb2017@gmail.com
mailto:semanaunb2017@gmail.com


  

TÍTULO DO RESUMO PARA A 45
a
 SEMANA DE FILOSOFIA DA 

UnB[1] 
 [centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito] 

(linha sem texto, tamanho 12) 

Nome do Estudante
1
 ; 

Nome do Professor Orientador
2
 

[centralizados, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito] 

[linha sem texto, tamanho 12] 
1
Estudante do Curso de ........- sigla do centro – sigla da Universidade; E-

mail:  estudante@provedor, 
2
Docente/pesquisador do Depto de ..... – sigla do centro – sigla da 

Universidade. E-mail: docente@provedor. [centralizados, fonte times, tamanho 10] 
[2 linhas sem texto, tamanho 12] 

  

Resumo: Este artigo descreve o estilo, normas e sugestões a serem usados na 

elaboração dos resumos para publicação nos anais da 45ª Semana de Filosofia da 

Universidade de Brasília. Serão aceitas comunicações de estudantes de graduação e pós-

graduação em filosofia de todo o país. Embora seja dada preferência a trabalhos ligados 

ao tema central do evento, poderão ser inscritos resumos de trabalhos individuais 

relativos a todas as áreas da pesquisa filosófica. O resumo deverá ser preparado com no 

mínimo 200 (duzentas) e no máximo 500 (quinhentas) palavras, formato A4, margens 

superior e inferior com 2,5 cm, esquerda 3,0 cm e direita 2,5 cm, elaborado com fonte 

Times New Roman 12 pts, sem numeração, sem tabulação nas páginas e corpo de texto 

justificado em ambos os lados.  Todo o documento deverá ter espaçamento simples 

entre linhas. Os nomes científicos devem ser apresentados em itálico. As referências 

bibliográficas citadas no texto deverão ser listadas no final do trabalho, de acordo com 

as normas da ABNT. Os resumos devem ser enviados como anexos a mensagem de e-

mail nos formatos .doc e .pdf para xxxxx@xxxx.unb.br. Cada estudante terá até 20 

(vinte) minutos para apresentação, seguida de 10 (dez) minutos para os debates. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

Palavras–chave: Registrar no mínimo, três e, no máximo, cinco, em letras minúsculas 

(a menos que não se aplique) e separadas por vírgula. Devem ser apresentadas em 

ordem alfabética, com alinhamento justificado. Não devem conter ponto final. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

  
 
 

 

[1] Modelo para estudantes de graduação e pós-graduação. 
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