
XI Congresso Internacional de Teoria Crítica: “Estado de Exceção e Racionalidade na Idade 
Mídia” (01/10/18 a 05/10/18) 

 

 

Apresentação: Criado em agosto de 1991, na Universidade Federal de São Carlos-SP, o 
Grupo de Estudos e Pesquisa “Teoria Crítica e Educação” se dedica a estudar e a atualizar o 
legado das obras da primeira geração dos clássicos frankfurtianos. Seu escopo é o de 
diagnosticar e esclarecer – mediante tal orientação teórica – as diversas contradições da 
sociedade contemporânea, assim como incentivar a produção teórica coletiva, 
multidisciplinar e interinstitucional.   

Ao longo de sua existência, o GEP “Teoria Crítica e Educação” desenvolveu vários 
estudos e pesquisas, como as realizadas no campo da educação e da formação cultural, 
inclusive encarando de modo pioneiro e crítico as implicações nele verificadas pela ação das 
novas tecnologias. De maneira multidisciplinar, também desenvolveu estudos sobre as 
transformações ocorridas no campo da produção cultural com o intuito de esclarecer as 
relações entre formas estéticas e processos sociais, bem como buscou identificar e analisar 
os novos sintomas decorrentes do acelerado desenvolvimento de um ethos cultural high-
tech. Com o mesmo esforço teórico a fim de relacionar o que a realidade administrada 
separa, estudou também as transformações da subjetividade engendrada pela sociedade 
capitalista contemporânea, entre outros objetos de pesquisa.  

O GEP “Teoria Crítica e Educação” possui sedes-Institucionais localizadas nas 
seguintes Instituições: UFSCar, UNESP-Araraquara, UNIMEP, UFES, UFSC, UFLA, além de ter 
representantes na UEM- Maringá, PUC/Minas, UNESP/Bauru, UNESC, USF e UNIARARAS.  
 
 

Nestes 27 anos de existência o GEP “Teoria Crítica e Educação” realizou, a partir de 
1996, congressos nacionais bienais, que logo se transformaram em congressos 
internacionais. Dando continuidade a essa atividade, o GEP propõe a realização em 2018 do 
XI congresso Internacional, cujo tema central é Estado de Exceção e Racionalidade na Idade 
Mídia. Com a escolha desse tema, o GEP propõe incentivar a reflexão coletiva e 
multidisciplinar sobre a atualidade enfocando um de seus mais marcantes aspectos, qual 
seja: a configuração hodierna do Estado e da racionalidade vigente. Mais precisamente, 
trata-se de verificar e de debater a atualidade da célebre asserção benjaminiana segundo a 
qual “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é na 
verdade a regra geral” (Teses sobre o conceito de história, 1940). Asserção cuja premência se 
fez sentir pelos acontecimentos recentes desencadeados no país, por um lado, mas também 
pelos decorrentes do início do século nos EUA e na Europa, por outro; os quais configuraram 
uma racionalidade sistêmica, capaz de possibilitar a eclosão de um tipo de “guerra civil legal” 
com vistas à eliminação de indivíduos, ou mesmo de grupos sociais, além de uma 
determinada estratégia orientada ao combate de supostos alvos considerados como fator de 
periculosidade à sobrevivência do sistema, e da ordem institucional que o sustenta.  

O estado de exceção se caracteriza desse modo como um estado nebuloso e 
paradoxal situado na fronteira entre o direito público e o fato político; e para o qual não 
parece haver uma teorização adequada que legitime, do ponto de vista do ordenamento 
jurídico constitucional, o conjunto de medidas políticas excepcionais que o conformam. 
Refletir e debater sobre essa questão num momento histórico em que se verifica o 



deslizamento contínuo da política em direção a esse vácuo jurídico, de modo a conformar as 
novas técnicas de exercício do poder nas sociedades democráticas hodiernas é, sem dúvida, 
uma exigência da atualidade e uma atividade que requer o exercício tenaz da crítica radical. 
Tal reflexão alimenta a esperança – como ocorre com todo pensamento verdadeiramente 
crítico – de transcender o mero debate intelectual acadêmico e apresentar consequências na 
esfera prática da cidadania.  

A reflexão proposta pelo XI Congresso Internacional de Teoria Crítica também 
propicia a consideração teórica da racionalidade dominante e de suas relações complexas 
com a tecnologia – entendida aqui como “a técnica na era do capitalismo”, conforme 
formulação original de H. Marcuse. De fato, embora esta possa aparentemente conter um 
potencial de emancipação, ela também se presta, nas sociedades capitalistas 
contemporâneas, à prática da dominação social, e, nesse sentido, é capaz de suscitar tanto 
uma aceitação acrítica e unilateral do presente, quanto incidir negativamente nas formas de 
expressão individuais e coletivas. Além do mais, a incidência da tecnologia nas relações 
humanas tem contribuído para estimular uma espécie de regressão dos sentidos, e até 
mesmo do próprio pensamento considerado aqui como a capacidade humana por 
excelência. O desenvolvimento tecnológico que presenciamos tem transformado 
profundamente as formas de comunicação, a genética, as concepções bélicas envolvendo a 
produção de armamentos que almejam elevar a produtividade da morte. Fenômeno que 
tem gerado implicações profundas na organização das estruturas das sociedades, nas suas 
ideologias e nas formas de exercício do poder político.   

De outra parte, o estado de exceção e a racionalidade dominante também implicam 
formas complexas de relações com a indústria cultural globalizada, que, com frequência, e 
em diversas conjunturas, funciona como um poderoso think tank, isto é: como uma 
organização que se dedica a produzir e/ou a difundir ideias, estratégias, projetos de políticas 
estatais com o objetivo de influenciar governos e/ou formar e conformar uma determinada 
opinião pública, como ocorreu recentemente na Europa com a cobertura midiática dos 
movimentos migratórios de populações indefesas ou deslocadas de seus países por causa 
das atrocidades cometidas nas guerras locais. Nesse sentido, a adoção da expressão ”idade 
mídia” pretende ser crítica e estabelecer uma relação entre o presente e o passado, que 
para uma parte considerável da humanidade parece não passar jamais. Trata-se, assim, de 
aludir à formulação benjaminiana da permanência da barbárie no presente. E, também, 
ainda que com as devidas mediações, à formulação proposta por Adorno e Horkheimer 
contida na Dialética do esclarecimento (1947): “o progresso irrefreável é a irrefreável 
regressão”. 

A reflexão proposta pelo tema do XI Congresso Internacional de Teoria Crítica se 
nutre da esperança de não apenas contribuir para o esclarecimento de dimensões ou 
aspectos obscuros e complexos de nosso presente, mas também de transcender o debate 
intelectual acadêmico a fim de apresentar consequências na esfera prática de uma formação 
verdadeiramente voltada à cidadania plena e universal.  

 
 

Programação: 
 
01/10 - 16h00: Prof. Dr. Stephen Eric Bronner –  Rutgers University-USA  



Título da conferência: “Estado de Exceção e racionalidade instrumental”: considerações a 

partir da Teoria crítica da sociedade”.  

Local: Anfiteatro A 

01/10 - 20h00: Prof. Dr. Paulo Eduardo Arantes – USP  

Título da conferência: “Tempos de exceção”  

Local: Anfiteatro A 

 

02/10 - 9h00: Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr. – UNICAMP  

Título da conferência: “Estado de exceção e soberania no capitalismo transnacional”  

Local: Anfiteatro A 

 

03/10 - 9h00: Prof. Dr. Wolfgang Leo Maar – UFSCar 

Título da conferência: “Elementos do Antipetismo: Limites da Democracia”  

Local: Anfiteatro A 

 

04/10 - 9h00: Prof. Dr. Arnold Farr – University of Kentucky e Prof. Dr. Michel Thompson – 

Willian Paterson University  

Título da conferência: "Technology ,Theology and Education in the contemporary society" ;  

Local: Anfiteatro A 

 

05/10 - 9h00: Prof. Dr. Emiliano Gambarrota – CONICET-Argentina  

Título da conferência: “Pressupostos Democráticos: juízo autônomo, pluralismo e algo sobre 

a mimesis política 



Local: Anfiteatro A 

 
Período: O congresso ocorrerá entre os dias 1 a 5 de outubro de 2018 na Faculdade de 
Ciências e Letras da Unesp de Araraquara.     
     

 
Estrutura:  
Conferências: O congresso contará com 5 grandes conferências a serem ministradas por 
convidados nacionais e internacionais de significativa produção intelectual no âmbito da 
Teoria Crítica. 
Mesas redondas: O Congresso contará ainda com 6 mesas redondas a serem realizadas no 
período vespertino. Estas serão compostas por participantes nacionais e internacionais. Cada 
mesa redonda terá um tema específico que desenvolverá um aspecto vinculado ao tema 
geral do congresso.  
 
Comunicações: No período vespertino serão realizadas apresentações de comunicações e de 
pôsteres por parte de autores previamente inscritos.   
 

 
Eixos Temáticos 
Os expositores de Comunicações e Pôsteres estão convidados ao envio dos resumos de seus 
trabalhos científicos localizando-os nos seguintes eixos temáticos: 
 
 -Teoria Crítica e Educação; 
- Comunicação e Indústria Cultural; 
- Estética e Experiência Formativa;  
- Teoria Crítica, Ética e Formação; 
- Teoria Crítica, Cultura Digital e Formação;  
- Teoria Crítica e Psicanálise;  
- Teoria crítica da tecnologia;  
- Teoria Crítica e Literatura;  
- Teoria Crítica e Ciências Sociais. 
 
 
Processo de Inscrição e de Apresentação de: 1) Comunicações; 2)      Pôsteres no formato 
de apresentação oral 
 
. Inscrição simples para participação apenas como assistente: pode ser feita até o início dos 
trabalhos do Congresso, junto à secretaria do evento. 
 
. Inscrição para apresentação de Comunicação (Trabalho que apresente resultados 
substanciais de Investigações científicas) e de Pôster no formato de apresentação oral 
(Pesquisa em andamento, com resultados parciais significativos).  
 
. Inscrições para apresentação de Pôsteres e Comunicações deverão observar as seguintes 
especificidades: Pôsteres para os mestrandos e graduados (20 minutos para cada 



comunicação oral e debate); Comunicações para os mestres, doutorandos e doutores (30 
minutos para cada comunicação oral e debate); os graduandos só poderão participar do 
Congresso como ouvintes. 
 
 
. Deverão ser enviados os resumos das Comunicações ou dos Pôsteres no corpo do e-mail 

ou em arquivos anexados. Os interessados na apresentação de Comunicação ou Pôster 

deverão encaminhar sua ficha de inscrição e o resumo de seu trabalho até o dia 20 de julho 

de 2018 para o seguinte e-mail: teoriacriticacongresso@gmail.com 

 
 
. O resumo das Comunicações e dos Pôsteres (entre 4.000 e 6.000 caracteres com espaço) 
deverá estar rigorosamente dentro de um dos eixos temáticos do Congresso. Até 20 de 
agosto de 2018 será divulgada a relação das Comunicações e Pôsteres selecionados e os 
interessados serão informados sobre a aceitação do trabalho para a apresentação no 
Congresso.  
 
. Importante: Número limite de vagas para Comunicações: 90; e para Pôsteres: 45. As 
inscrições de trabalhos que não forem aceitas serão transformadas automaticamente em 
inscrições simples, a menos que o interessado explicite que não o deseja. 
 
. Cada pesquisador só poderá apresentar um trabalho científico individual e participar de 
outro em coautoria. 
 
. Após o processo seletivo, aqueles que desejarem publicar os trabalhos completos 
(Comunicações e Pôsteres) nos Anais do Congresso a ser publicado no site do Grupo de 
Pesquisa “Teoria Crítica e Educação” (www.teoriacriticaeducacao.ufscar.br/), terão que fazê-
lo até a data de 30 de outubro de 2018. 
 
Preço das inscrições: 
 
R$ 100,00 para ouvintes c/ certificado; 
R$ 150,00 para estudantes que apresentarem trabalho; 
R$ 300,00 para professores universitários e profissionais. 
 
IMPORTANTE: 1) Em caso de Comunicações ou Pôsteres assinados por dois pesquisadores 
ou mais, todos devem fazer a inscrição e pagar o valor respectivo da mesma. Guarde o 
comprovante para ser apresentado na ocasião da retirada do kit do congresso; 
 
2) Solicitamos aos participantes a gentileza de efetuarem o pagamento, preferencialmente, 

antes do início do congresso, por meio de depósito na conta nº 16035-4/500, agência 0731 

do Banco Itau, e depois apresentarem o comprovante de pagamento aos representantes da 

comissão organizadora. O sistema de inscrições estará disponível a partir do dia 25/04/2018 

por meio do acesso ao seguinte link: http://www.teoriacriticaeducacao.ufscar.br/ 

 

https://mail.uol.com.br/compose?to=teoriacriticacongresso@gmail.com


 
 
Normas para envio de Resumos e Trabalhos completos 
 
•Resumos: 
Título: em negrito, Fonte Times New Roman 12, alinhamento esquerda. 
Autor: último sobrenome em maiúsculas 
Instituição Universidade e Programa 
Agência de Fomento e Unidade da Federação 
Indicar categoria: Pôster ou Comunicação 
Eixo Temático: 
Extensão: entre 4.000 e 6.000 caracteres com espaço; alinhamento justificado; Word 6/95 
ou posterior, Fonte: Times New Roman, 12; entrelinhas 1.5; margens 
superior/inferior/esquerda/direita3,0 cm. 
 
•Textos Completos para os Anais do Congresso: Comunicação  
Natureza do texto: paper 
Título: em negrito, Fonte Times News Roman 12, alinhamento esquerda 
Autor: último sobrenome em maiúsculas 
Instituição, Universidade e Programa 
Extensão: até 12 páginas excluídas as destinadas à bibliografia; 
Alinhamento justificado; Word 6/95 ou posterior; Fonte Times New Roman 12; 
Entrelinhas 1.5; margens superior/inferior esquerda direita 3cm. 
 
•Pôster  
Natureza do texto: paper 
Extensão: 4 a 7 páginas excluídas as destinadas a bibliografia; alinhamento 
justificado; Word 6/95 ou posterior; Fontes Times New Roman, 12; entrelinhas 
1,5; margens superior inferior esquerda direita 3,0 cm. 
 
 
Critérios de Seleção das Comunicações e Pôsteres 
 
Os critérios de seleção das Comunicações e Pôsteres a serem apresentadas no evento são os 
seguintes: 
 
• Apresentação rigorosamente dentro do eixo temático proposto (critério de pertinência); 
• Atendimento dos requisitos de conteúdo e forma próprios de um trabalho científico 
(critério de qualidade); 
• Contribuição da Comunicação e do Pôster para os objetivos do evento (critério de 
relevância); 
• Resumo entre 4.000 e 6.000 caracteres com espaço; 
• Envio (correio eletrônico) do trabalho até o dia 20 de julho de 2018. 
 
Apoio Institucional: UFSCar, UNIMEP e UNESP-Araraquara. 
 
 



 
Ficha de Inscrição 
 
 
XI Congresso Internacional de Teoria Crítica: Estado de Exceção e Racionalidade na Idade 
Mídia 
 
Modalidade de Inscrição: ( ) Simples ( ) Comunicação ( ) Pôster 
 
Nome: ............................................................................................. 
 
Endereço:......................................................................................... 
 
Cidade:............................................Estado:.....Cep: ........................ 
 
Telefone:................................................e-mail:............................... 
 
Título do Trabalho:........................................................................... 
 
EixoTemático:.................................................................................. 
 
Vinculado(a) a alguma Instituição? ( ) Sim ( ) Não 
 
Nome da Instituição: ...................................................................... 
 
Titulação Acadêmica: ...................................................................... 
 
(   ) Assinale com “x” caso necessite de recibo de pagamento de inscrição.  
 
 
Comissão Organizadora: 
 
Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar), Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória (UNESP-
Araraquara), Bruno Pucci (UNIMEP), Renato Bueno Franco (UNESP-Araraquara), Belarmino 
César Guimarães da Costa (UNIMEP), Nilce Altenfelder Silva de Arruda Campos (UNIMEP), 
Luiz Hermenegildo Fabiano (UEM-Maringá, PR), Alexandre Fernandez Vaz (UFSC), Rita 
Amélia Teixeira Vilela (PUC-Minas), Paula Ramos de Oliveira (UNESP-Araraquara), Luiz 
Roberto Gomes (UFSCar), Robson Loureiro (UFES), Luzia Batista de O. Silva (Universidade São 
Francisco), Débora Cristina de Carvalho (UFLA), Luciana Azevedo Rodrigues (UFLA), Ari Maia 
(UNESP–Bauru), Alex Sander da Silva (UNESC/SC), Ana Carolina Kastein Barcellos 
(UNIRARAS), Allan Coelho () e demais membros do GEP Teoria Crítica e Educação.  

 
 
Comissão Científica/Comissão de Trabalho 
 



A Comissão Científica responsável pela seleção das Comunicações e dos Pôsteres a serem 
apresentadas no “XI Congresso Internacional de Teoria Crítica: “Estado de Exceção e 
Racionalidade na Idade Mídia” é constituída pelos seguintes doutores pesquisadores: 
 
Prof. Dr. Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar) 
Prof. Dr. Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória (UNESP- Araraquara) 
Prof. Dr. Bruno Pucci (UNIMEP) 
Prof. Dr. Renato Franco (UNESP-Araraquara) 
Prof. Dr. Belarmino César Guimarães da Costa (UNIMEP) 
Profa. Dra. Nilce Altenfelder Silva de Arruda Campos (UNIMEP) 
Profa. Dra. Paula Ramos de Oliveira (UNESP-Araraquara). 
Prof. Dr. Luiz Roberto Gomes (UFSCar). 
Profa. Dra. Luzia Batista de O. Silva (USF) 
Prof. Dr. Ari Maia (UNESP– Bauru) 
Profa. Dra. Luciana Azevedo Rodrigues (UFLA) 
Prof. Dr. Alan Coelho (Unimep) 
Ana Carolina Kastein Barcellos (UNIARARAS) 
 

 
 


