COMISSÃO ORGANIZADORA
Samuel Dimas
Ana Paula Rosendo

COMISSÃO CIENTÍFICA
Cassiano Reimão
Carlos Morujão

COLÓQUIO
«[…] o nosso corpo tal como o vivemos, este corpo que caminha, que sente,
que deseja, que trabalha, com esforço ou com alegria - um tal corpo nada tem
a ver com o corpo da física, nem com as suas partículas materiais, nem,
tão-pouco, com o organismo biológico constituído por moléculas, cadeias de
ácidos, neurónios, etc. (…) Sou uma espécie de força primordial, um poder que
desdobro em cada uma das minhas ações, sejam ações motoras, como
agarrar qualquer coisas com as mãos, levantar-me, caminhar, ou ainda esta
ação que habita cada um dos nossos sentidos, pela qual, por exemplo, movo
os meus olhos de forma a dirigir o meu olhar no sentido que desejo. É precisamente a propósito do tocar que esta força que trabalha no desdobramento
dos nossos sentidos pode ser reconhecida naquilo que tem de essencial.»

«Corpo e afectividade na
fenomenologia material
de Michel Henry»
2/3 Dez
SALA DE EXPOSIÇÕES
2.º PISO - EDIF. BUJPII
HORÁRIO
9H30 - 18H00

(Michel Henry, Fenomenologia da Vida)

www.fch.lisboa.ucp.pt

/FCH.UCP

ENTRADA LIVRE
SECRETARIADO
Rosário Lopes
rlopes@fch.lisboa.ucp.pt

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:
Público em geral: 30€
Estudantes: 15€

ORGANIZAÇÃO
CEFi - Centro de Estudos
de Filosoﬁa da Faculdade
de Ciências Humanas

9H30

02.12.2015

03.12.2015

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Carlos Morujão
«Que é uma fenomenologia material?»

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Nuno Miguel Proença
«Corpo, gozo e sofrimento»

PAUSA

9H30
10H30

PAUSA

10H45

1.º PAINEL
Américo Pereira
«Subjectividade absoluta: cogito,afectividade
e intencionalidade»
Cassiano Reimão
«Corpo e ﬁnitude em Michel Henry»
Samuel Dimas
«A signiﬁcação da obra de arte na fenomenologia
material de Michel Henry»

10H45

3.º PAINEL
João Elton de Jesus
«Sabedoria da carne. Corporeidade e ética
em Michel Henry»
José Heleno
«Michel Henry e a psicanálise»
Izabel Tafuri
«A fenomenologia da vida e a sua contribuição
para a clínica psicanalítica com crianças autistas»

13H00

ALMOÇO

13H00

ALMOÇO

14H30

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Grupo de Pesquisas em Fenomologia da Vida
«Michel Henry, entre diferentes saberes e práticas»

14H30

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
José Rosa
«Haverá uma carne sem corpo?»

15H30

PAUSA

15H30

PAUSA

15H45

4.º PAINEL
Janilce Prazeres
«Fenomenologia da Afetividade: um estudo a partir
de Michel Henry»
Ângela Lacerda Nobre
«Michel Henry e o pensamento cientíﬁco
contemporâneo»
Adelino Cardoso
«A relação Vida-vivo como paradigma da comunidade
em Michel Henry»

17H30

PAUSA

18H00

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Jean Leclercq
«Lire Michel Henry par temps de crise.
Perspectives et enjeux »

15H45

18H00

2.º PAINEL
Ileno Costa
«Sofrimento psíquico grave, corpo e afectividade:
interlocuções preliminares e possíveis entre crise
psíquica e fenomenologia material»
Nilo Ribeiro
«Sensibilidade e carnalidade: entre Michel Henry
e Merleau-Ponty»
Sâmara Araújo Costa
«O corpo como ser no mundo na Fenomenologia
da Percepção de Merleau-Ponty»
Ana Paula Rosendo
«Os afectos constroem-se na relação»
FECHO DOS TRABALHOS

