
II Encontro do GT Teoria Crítica da ANPOF e III Colóquio de Filosofia e Teoria Social 

Teoria Crítica da Antipolítica 
27/11 

 
10h – 12h30 

 
Allan Cavalcante Lira Magalhães (UFPA) 

Crise democrática e produção de subjetividades no capitalismo neoliberal 
 
 

Emerson Campos Gonçalves e Robson Loureiro (UFES) 
Fake News na sociedade excitada: As notas falsas como subproduto da 

indústria cultural 
 

Graziano Mazzocchini (UFMG) 
A ‘lógica estratégica’ em Foucault como hipótese metodológica para uma 

Teoria Crítica da democracia 
 

14h – 16h30 
 

Rodrigo Rocha Rezende de Oliveira (UFOP) 
A política do texto no cenário de crise política desde as Teses sobre o 

conceito de história, de W. Benjamin 
 

Nilton Augusto Duarte das Chagas (UFPA) 
A melancolia como afeto central de dominação nas democracias liberais 

 
Hélio Silva (UNESP) 

Qual socialismo? Crítica social e atualização do debate desigualdade x 
ideologia 

 
 

17h30 – 19h30 
 

Amaro Fleck (UFMG) 
Crise da democracia ou novo regime político? 

 
David F. L. Gomes (UFMG) 

Sobre alguns desafios do tempo presente: esfera pública, perda de 
centralidade da escrita e reemergência de uma teologia sacramental 

 

28/11 
 

10h – 12h30 
 

Douglas Garcia Alves Júnior (UFOP) 
Fascismo reloaded? Sobre ‘Aspekte des neuen Rechtsradikalismus’, de 

Theodor W. Adorno 
 

Gabriel Kugnharski (USP) 
Sobre a relação entre narcisismo e antagonismos sociais em Adorno 

 
 

Mariana Fidelis (USP) 
Adorno e uma crítica da epistemologia política do capitalismo 

 
 

14h – 16h30 
 

Rafael Cordeiro Silva (UFU) 
Teoria crítica e contexto econômico: é possível ainda seguir na esteira dos 

mestres fundadores? 
 

Franciele Petry (UFSC) 
Desafios de uma educação para a democracia 

 
Inara Luísa Marin, (UNICAMP) 

Franz Neumann: Angústia e Política 
 
 
 

17h30 – 19h30 
 

Luciana Silva Reis (UFU / CEBRAP) 
“Entre direito e poder: como a desobediência civil se legitima?” 

 
Silvio Ricardo Gomes Carneiro (UFABC) 

Democracia tem ou não tem futuro? 
 

FAFICH, UFMG, Sala 4094 

29/11 
 

10h-12h30 
 

Marcos Ferreira (FacyWiden) 
A religião e a pós-política: uma análise acerca da influência do cristianismo 

no resultado da eleição presidencial de 2018 
 

Davi José de Souza da Silva (FacyWiden) 
Mais iluminismo! Contra a lógica outsider iliberal. Notas programáticas de 

uma estratégia discursiva democrática de resistência 
 

Maurício de Assis Reis (UFMG) 
Sobre a deslegitimação democrática e os dilemas da participação 

 
 

14h-16h30 
 

Luiz Philipe de Caux (UFRN) 
Uma hipótese sobre a história da relação entre forma jurídica e forma-

valor 
 

Felipe Catalani (USP) 
O declínio do social e a reinvenção da política 

 
Eduardo S. Neves (UFMG) 

Comentário 
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