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1 Adriana Santos Tabosa (DCHF)

Nomisma, riqueza e valor: 
um estudo sobre o 

pensamento econômico de 
Aristóteles.

Filosofia da 
Economia; 

Pensamento Ético e 
Político

UEFS
Investigar quais as implicações em dissociar a Metafísica 

e a Ética na interpretação dos escritos econômicos de 
Aristóteles.

14/04/2014
036/2014

2

Ágabo Borges de Sousa (DCHF)
Brian   Gordon   Lotallo   

Kinbuuka (DCHF)
Lilian    Carla    Lopes    

Wanderley(DCHF)

O diálogo das escolas 
filosóficas do II século e a 
influência dos movimentos 

helenizantes no médio 
crescente, a partir da 
literatura apocalíptica 
veterotestamentária.

Filosofia UEFS

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em 
seu contexto histórico, identificando seus fundamentos 
filosóficos no contexto da influência helênica no Médio 

Crescente século II a.C.

23/11/2011
192/2011

3 Ágabo Borges de Sousa (DCHF)

O movimento apocalíptico 
de Daniel: estudo dos 

movimentos helenizantes 
no médio crescente no II 

sec. a.C., a partir da 
literatura apocalíptica 
veterotestamentária.

Filosofia UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em 
seu contexto histórico, identificando seus fundamentos 
filosóficos no contexto da influência helênica no Médio 

Crescente século II a.C.

26/10/2012
149/2012

4 Antonio Janunzi Neto (DCHF)
A relação entre conceito, 

objeto e coisa em Tomás de 
Aquino.

Metafísica e 
Epistemologia UEFS

Estabelecer uma consideração sobre a natureza e modo de 
operação do conhecimento que um indivíduo humano 

pode ter sobre as coisas materiais segundo a perspectiva 
de Tomás de Aquino.

16/08/2013
113/2013

5

Caroline Vasconcelos Ribeiro 
(DCHF)

Ângelo Márcio Macedo 
Gonçalves (DCHF)

Laurenio Leite Sombra (DCHF)
Kleyde Jomara (DCHF)

Investigações acerca da 
crítica de Martin Heidegger 
à Psicanálise Freudiana, em 

especial ao conceito de 
pulsão (Trieb)

Filosofia UEFS

Identificar a natureza e os fundamentos da crítica de 
Heidegger à psicanálise freudiana dando ênfase à sua 

argumentação de que a tentativa de explicação dos 
fenômenos humanos pelo conceito de pulsão ancor-se nos 
moldes metodológicos das ciências modernas da natureza, 

cuja a matéria é a mecânica.

04/05/2010
109/2010

6

Caroline Vasconcelos Ribeiro 
(DCHF)

Laurenio Leite Sombra (DCHF)
Kleyde Jomara (DCHF)

A filosofia de Martin 
Heidegger e a psicanálise 

de D. W. Winnicott: 
diálogos possíveis.

Filosofia UEFS
Investigar a possibilidade de um diálogo interdisciplinar 
entre a filosofia de Martin Heidegger e a psicanálise de 

Winnicott.

25/09/2015
070/2015

7 Charliston  Pablo  do  
Nascimento (DCHF)

Filosofia da  
representatividade poética e 

suas tecnologias: um 
projeto de definição da arte.

Filosofia - Estética UEFS Defender a plausibilidade da definição da arte como 
tecnologias poéticas.

15/03/2019
030/2019

8 Jorge Alberto da Costa Rocha 
(DCHF)

Crítica à racionalidade em 
Foucault: o período 

arqueológico.
Filosofia UEFS

Investigar a amplitude do conceito de racionalidade crítica 
em Michel Foucoult, a partir da sua fase arqueológica, 

tomando por base o primeiro volume dos Dits et écrits, e 
da noção a ela relacionada de método arqueológico.

16/04/2013
041/2013

9 Jorge Alberto da Costa Rocha 
(DCHF)

Foucault e a fenomenologia 
I: o período arqueológico. Filosofia UEFS

Investigar a crítica de Michel Foucault endereçada à 
fenomenologia, a partir do período arqueológico (os anos 
1960), identificando conceitos, autores e o contexto em 

cada momento.

29/06/2017
066/2017

10 José Portugal dos Santos 
Ramos(DCHF)

Wagner Teles de Oliveira(DCHF)

Revolução metodológica e 
revolução científica do séc. 
XVII: o advento do método 
e dos ensaios científicos de 

Descartes.

História da Filosofia UEFS Examinar o modo como diversas concepções de método 
foram laboradas ao longo do século XVI, sobretudo, 
aquela que é estabelecida no Proêmio do Livro dos 

Físicos do Curso de Conimbricense da Companhia de 
Jesus (1592-1606), com propósito de averiguar o estatuto 

27/06/2016
039/2016
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do marco epistemológico estabelecido nos Ensaios 

científicos de Descartes publicados no início da 
modernidade, mais precisamente em 1637

11 José Portugal dos Santos 
Ramos(DCHF)

Método e ciência em 
Descartes. História da Filosofia UEFS

Investigar o método cartesiano por meio da lógica 
matemática que o opera e o instrumentaliza na prática 

científica de René Descartes, sobretudo, nas obras 
publicadas em 1637, a saber, o Discurso do método e os 

ensaios que o segue: A Geometria, A Dióptrica e os 
Meteoros.

19/07/2012
098/2012

12 Júlio Celso Ribeiro de 
Vasconcelos (DCHF)

A ciência de movimento de 
Galileo Galilei. História da Filosofia UEFS

Contribuir para manter vivo o legado de Galileo, 
tornando-o mais acessível ao leitor comum e aos 

estudantes e estudiosos contemporâneos.

26/02/2009
011/2009

13
Laurenio Leite Sombra (DCHF)

Flavia Almeida Pita (DCIS)
Jorge Nery Santana (DEDU)

A constituição do sentido e 
dos sujeitos: uma 

investigação hermenêutica e 
política.

Filosofia UEFS

Investigar processos e estruturas fundamentais que 
embasam a constituição humana de sentido e a 

constituição correlata de sujeitos individuais e coletivos, 
num contexto de relações antagônicas entre sujeitos.

28/09/2015
073/2015

14 Laurenio Leite Sombra (DCHF) Nenhuma rede é maior que 
o mar: rede de sentidos, 

antagonismo e ontologia.
Filosofia UEFS

Investigar processos e estruturas fundamentais que 
embasam a constituição humana de sentido e a 

constituição correlata de sujeitos e numa perspectiva 
ontológica de constituição do ser social ao mesmo tempo 

objetiva e discursiva.

15/03/2019
034/2019

15 Luiz   Carlos   Montans   Braga 
(DCHF)

Maquiavel e  Espinosa  
entre    desejo e política. História da Filosofia UEFS

O conceito do homem como desejo em Espinosa. 
Implicações da teoria dos afetos para a construção das 

teses políticas de Espinosa. O conceito do homem como 
desejo em Maquiavel. A ausência do conceito explicito de  

afetos alegres em Maquiavel como possível ponto de 
diferença significativa entre suas concepções de homem 
(CHAUI, 2003a, p. 325). As implicações do conceito de 

homem como ser desejante, em Maquiavel, para suas 
teses políticas.

15/03/2019
035/2019

16 Malcom Guimarães Rodrigues 
(DCHF)

Sartre e as fronteiras da 
escolha. Ética CNPq 

Chamada n° 43/2013

Analisar e explorar os horizontes do conceito sartiano de 
escolha original, considerando o dilema ético da escolha 
pelo sofrimento, em face  a  problematização  freudiana 
subjacente  ao  conceito  de  pulsão  de  morte,  visando  

não só  uma  confrontação  entre  os  dois  conceito,  mas  
uma possível    conciliação    por    meio    da    qual    

possamos compreender  as  razões  pelas  quais  o  “desejo  
de  ser Deus”,  tal  como  definido  por  Sartre  (1943),  

pode  se realizar no sofrimento.

19/03/2014
019/2014

17 Malcom Guimarães Rodrigues 
(DCHF)

Isabelle Teixeira dos 
Santos(UEFS)

Joanderson Moreira de 
Santana(UEFS)

Sexualidades encarnadas: a 
genealogia da subjetividade 
de Foucault, da experiência 
da carne à patologização da 

sexualidade.

História da Filosofia CNPq
Chamada 

MCTIC/CNPq n° 
28/2018

O objetivo geral pressupõe a consolidação de três etapas 
que, por mera convenção, chamaremos de “teórica”, 

“prática” e “prático-teórica”.

18/02/2019 
005/2019
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José Raimundo Lisboa 

Santana(UEFS)
Carlota Ibertis (UFBA)

César Candioto(PUC/PR)
Cristiane Oliveira (UFBA)

Ernani Chaves(UFPA)
Luciene Braga Ramos 

Borges(UFBA)
Rafael Azevedo dos 

Santos(UFBA)
Saulo Santos Menezes de 

Almeida(UEFS)
Suely Aires(UFRB)

18 Nilo Henrique Neves dos Reis 
(DCHF)

Maquiavel entre os anglo-
americanos História da Filosofia UEFS

Estudar como as obras de Maquiavel influenciaram a 
produção política dos estadunidenses no período colonial 
e após a independência. Como parte deste projeto ainda, 

entender quais são as matrizes norte-americana do 
republicanismo, bem como analisar a discussão sobre o 

alcance político em suas instituições, identificando a 
tensão entre o bem público e os direitos individuais , em 
uma  sociedade  com  uma diversidade  de  convicções  e 

interesses.

26/03/2019
055/2019

19 Tatiane Pereira Boechat 
(DCHF)

Uma crítica à linguagem 
segundo as “investigações 

filosóficas” de Ludwig 
Wittgestein.

Filosofia da 
Linguagem UEFS

Discutir e analisar sobre o modo como se deu o engano, 
ou melhor, sobre a natureza do erro de interpretação da 
noção de significação para o homem ao longo de sua 

história.

13/12/2012
194/2012

20

Wagner Teles de Oliveira 
(DCHF)

André de Jesus 
Nascimento(DCHF)

Ângelo Márcio Macedo 
Gonçalves (DCHF)

O antipsicologismo e a 
certeza de Wittgenstein

Filosofia da 
Linguagem e 

Epistemologia
UEFS

Desenvolver pesquisa sobre a reflexão tardia de 
Wittgenstein sobre a certeza e sobre a  gramática dos 
conceitos psicológicos,  relevando, sobretudo, aqueles 

aspectos que nos permitiriam compreender a sua 
investigação sobre a filosofia da psicologia como 

essencialmente vinculada à noção de certeza elaborada em 
Da Certeza e em linha de continuidade com a perspectiva 

anti psicologista do Tractatus.

12/06/2012
083/2012


