
 
Programação do Seminário anual do Sociofilo 2018 

24 e 25 de agosto 
 

 
Dia 24 de agosto 
 
Café da manhã: 8:30h 

9:00h às 9:10h Sociofilo@IFCS-

UFRJ 

9:10h às 10:00h Fala de abertura 

Felipe Campelo - Sobre a ideia de 

uma teoria crítica dos afetos 

Debatedor: Frédéric Vandenberghe  

 

1ª sessão: 10:00h às 12:30h  

O darkside da sociologia  

Mediação: Frédéric Vandenberghe 

Vittorio Talone - A memória 

actancial de situações de ferimento, 

tensão e morte: continuidades de 

vida após a vivência de múltiplas 

violências na cidade do Rio de 

Janeiro 

Gabriel Peters - As variedades da 

experiência depressiva: ensaio de 

fenomenologia deprimente  

Lucas Faial Soneghet - O cuidado do 

morrer 

Cesar Teixeira – “O mal residual”: 

algumas observações sobre um 

circuito de acusações no contexto 

de “violência urbana” 

 

Almoço  12:30h às 13:30h 

 

2ª sessão: 13:30h às 15:30h  

Socioantropologia das intensidades  

Mediação: Ábia Marpin 

Olivia von der Weid - No caminho - 

técnica, movimento e ritmo na 

formação de cães-guia 

Laura Chartain - Estar envolvidos e 

(se) refletir (em) ambientes: a 

experiência de uma cadeia de 

algodão agroecológico 

Diogo Silva Corrêa - Entre a 

viscosidade do invisível e o vaporoso 

do visível: o que é afinal uma 

sociologia das intensidades? 

 

Coffee break: 15:30h às 16:00h 

 

3ª sessão: 16:00h às 18:00h 

História sociológica das ideias e 

dos ideais  

Mediação: Rodrigo Assis  

Alberto Cordeiro - Notas sobre a 

sociologia da imaginação e a 

imaginação na sociologia  



 
Estevão Bosco – Além da antinomia 

Ocidente/Resto: perspectivas 

cosmopolíticas 

Adelia Miglievich – Embates teóricos 

e Estudos Culturais Britânicos: 

revisitações críticas   

 

Lançamento: Novas Antropologias 

(versão impressa) 

 

Dia 25 de agosto 

 

Café da manhã: 9h 

 

1ª sessão: 10h às 12:30h  

Para acabar com a sociologia 

econômica  

Mediação: Diogo Silva Corrêa 

Yago Paiva - O conflito fáustico: as 

duas almas do trabalhador 

neoliberal 

Rodrigo Cantu - Acontecimento e 

estrutura nas Ciências Sociais 

ação pública: uma primeira 

aproximação. 

Delaine Martins Costa - Avaliação de 

programas, estratégias e ações de 

saúde: um diálogo com o realismo 

crítico 

Samantha Sales - Um capitalismo 

reformado? Caminhos para uma 

pesquisa 

 

Almoço: 12:30h às 14h 

 

2ª sessão – 14h às 16h  

Etnografia da identidade e da 

alteridade 

Mediação: Olivia von der Weid 

Ábia Marpin - Repertórios de 

negritude: uma proposta para 

entender a experiência do racismo 

Rodrigo Vieira de Assis - Origem 

social e campo de possibilidades: 

etnografia sociológica de uma casa 

família 

Raul Nunes - Atores, práticas e 

gramáticas num campo de ação 

estratégica: categorias para pensar 

o ciberativismo no Brasil 

 

Coffee break: 16h às 16:30h 

 

3ª sessão – 16:30h às 18:30h  

Transcendência e imanência – 

rastreando o invisível 

Mediação: Rodrigo Cantu 

Augusto Waga - A profissão do 

intangível: sobre a construção do 



 
campo profissional de videntes e 

oraculistas no Rio de Janeiro 

Fernando Santana - Algumas notas 

metodológicas sobre Simmel 

Thais Florencio de Aguiar - A 

transindividualidade: aportes 

teóricos do spinozismo 

André Magnelli - As “Confissões da 

Carne” de Michel Foucault: uma 

leitura exploratória 

 

Sessão de encerramento: 18:30h 

às 19h   

Frédéric Vandenberghe – O fim da 

sociologia? 

 

Jantar: 19:00h às ... 


