Sobre o Curso

Organização:

O que é uma manifestação?
Filosofia, Religião e Sociedade.
A fenomenologia da vida, em Henry, propõe-se
como uma fenomenologia inaugural que abre a
fenomenalidade dos fenómenos a novos domínios de investigação – o fenómeno deixa de ser
uma rubrica em torno do objeto para passar a
ser este uma rubrica da fenomenalidade - e por
isso se apresenta como tarefa para uma fenom e n o l o g i a
f u t u r a .
Podemos considerar que esta proposta se dá
por inteiro na obra A ESSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO, 1963. Nela, podemos ver o modo como
Henry
trilha
o
seu
próprio
caminho.
Hoje, sem que as diferenças doutrinais entre
Filosofia e Religião tenham sido resolvidas,
assumimos a possibilidade de um debate livre,
a partir do conceito henriano de manifestação,
tendo como horizonte a fecundidade das tensões culturais contemporâneas.
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Prof.ª Doutora Florinda Martins
Responsável Científica do Projeto de Investigação
«O Que Pode Um Corpo?»

Dia 08.01.2013 - 18h30

Florinda Martins
Doutorada em Filosofia Moderna e Contemporânea. Coordenadora científica do projeto internacional

de

investigação

em

rede,

do

CEFi, Michel Henry: O que pode um corpo?
Dos trabalhos sobre o autor destaca: La pauvreté comme catégorie ontologique; O ser
dá-se como afeto; Recuperar o Humanismo,
por enunciarem três teses sobre a Fenomenologia

da

conjuntas

Vida.

Da

sobre

o

participação
autor

em

destaca

que coordenou: A Felicidade na

Abertura do Curso
Palavras de boas-vindas
Cândido Pimentel (Diretor do CEFi)

obras

aquelas

- A viragem fenomenológica: do narcisismo à violência /
confiança.
Dia 10.01.2013 - 18h30

- Henry no cruzamento do debate Husserl /Heidegger
De «o eu transcendental» a «o transcendental em eu».

Fenomenolo-

gia da Vida; Michel Henry: fecundidade da

Dia 17.01.2013 - 18h30

imanência; Michel Henry: O que pode um
corpo?, e as que foram editadas em francês:
Michel Henry: Pensée de la vie et de la
culture contemporaine; Michel Henry, dossier
H.
sou

Traduziu
a

do

Verdade,

autor

Encarnação;

Palavras

de

Cristo

Eu
e

- O grupo «O que pode um corpo?» no confronto com
estas questões:
a) Fenomenologia não intencional tarefa da
fenomenologia hoje;
b) O inconsciente ou a consciência em forma
de angústia?

Fenomenologia Material.
Dia 24.01.2013 - 18h30
- Fenomenologia e teologia ou fenomenologia e o incondicional da condição humana?

Sala 122

