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Os paradoxos que a humanidade enfrenta têm se intensificado neste início de século.
De um lado, faz-se presente uma opinião pública mundial que apela com vigor por
valores humanistas, como a justiça e a cultura da paz. Ao mesmo tempo, observa-se
a existência de novos cenários de guerra, onde insegurança e fanatismo transformam
os modos de convivência que herdamos do século passado.
Neste panorama, a Associação Ibero-Americana de Filosofia Política, o Programa de
Pós-Graduação de Filosofia e o Curso de Filosofia Unisinos, organizaram este simpósio
internacional para refletir sobre os desafios da justiça e as políticas para uma cultura
da paz em seu IX Simpósio Internacional.

http://www.ifs.csic.es/ConSem/9saifp/
http://www.unisinos.br/simposio/filosofia-politica/
PROGRAMA
Dia 19/10/2005
8h30min: Inscrições
9h: Abertura:

Marcelo Fernandes de Aquino, José M Gonzalez, Francisco Colom e Castor
Bartolomé Ruiz
9:30-12h: Painel de mesas temáticas:
a) Guerra e a nova ordem mundial;
b) Entre a realidade e os desejos da guerra e da paz;
c) Potencialidades políticas do ideal da paz - A construção européia, uma
experiência.

Coordenador: Inácio Helfer
14h às 17h30min: Apresentação de comunicações nas 11 mesas temáticas que ocorrerão
simultaneamente
19:15h: Evento cultural Auditório Central: Antônio Gringo (promove Adunisinos)
20h: Conferência Inaugural: Justiça e memória
Conferencista RESYES MATE (Conselho Superior de Investigações científicas, Espanha)
Coordenador: Castor Bartolomé Ruiz
Dia 20/10/2005
8h30min às 11h30min: Painel de mesas temáticas:
a)

Os novos desafios teóricos da justiça perante as políticas da exclusão;
a) Justiça global e transnacional;
c) Memória, justiça, reconciliação e violência institucional;
d) Razão, mercado e estado - Mecanismos de legitimação perante as demandas da justiça.
Coordenador: Francisco Colom
11:30 Evento Cultural Auditório Central: Coral Indígena
14h às 17h30min: Apresentação de comunicações Apresentação de comunicações nas 11
mesas temáticas que ocorrerão simultaneamente
19h30min: Apresentação da Cátedra Unesco de Direitos Humanos, Unisinos
Sr. Reitor Aloísio Bohen
20:00Conferência: Governabilidade e experiências de democracia direta: viabilidade de um

projeto ou utopia de um desejo? –
Conferencistas: João Carlos Brum Torres (Secretário de Planejamento do RS) e
Marco Aurélio Garcia, UNICAMP, (Assessor especial da Presidência da República)
Coordenador: Alfredo Culleton
Dia 21/10/2005
8h30min às 11h30min: Painel de mesas temáticas:
a) Republicanismo, militarismo e populismo em América latina;
b) Ética, poder e cidadania;
c)

Direitos humanos, um caminho para a construção da paz?

Coordenador: Celso Cândido

14h às 17h30min: Apresentação de comunicações Apresentação de comunicações nas 11
mesas temáticas que ocorrerão simultaneamente
19h30min: Evento cultural auditório Central: Grupo de Capoeira “Sapeca”
Conferencista: Roberto Romano (UNICAMP)
Coordenadora: Cecília Pires

TÍTULOS DAS MESAS TEMÁTICAS
1) Os novos desafios teóricos da justiça perante as políticas da exclusão;
2) Justiça global e transnacional;
3) Guerra e a nova ordem mundial;
4) Entre a realidade e os desejos da guerra e da paz;

5) Potencialidades políticas do ideal da paz - A construção européia, uma
experiência;
6) Memória, justiça, reconciliação e violência institucional;
7) Republicanismo, militarismo e populismo em América latina;
8) A) Ética, poder e cidadania; 8 B) Ética, poder e cidadania;
9) Razão, mercado e estado - Mecanismos de legitimação perante as demandas da
justiça.
10) Direitos humanos, um caminho para a construção da paz?

