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Vivemos em tempos cada vez mais tecnológicos, 
onde robôs humanoides estão ganhando espaço 
na vida social. Por essa razão, propomos uma 
discussão desde diferentes perspectivas 
científicas para explorar como as relações 
entre humanos e não-humanos se 
definem, até como são negociadas e se 
transformam. Esse debate, aberto ao 
público, acontecerá no dia 30 de julho, 
no Instituto Goethe, em São Paulo. 
     
Organizado pela Freie Universität 
Berlin (FU Berlin), juntamente com 
o Mecila - Maria Sibylla Merian 
International Centre for Advanced 
Studies in the Humanities and Social 
Sciences Conviviality-Inequality 
in Latin America (financiado pelo 
Ministério da Educação e Pesquisa 
da Alemanha - BMBF), o evento 
ainda conta com a parceria do 
Centro Alemão de Ciência e 
Inovação (DWIH São Paulo). 

O objetivo do encontro é discutir 
como as ciências humanas e 
naturais, através de pesquisas 
transdisciplinares sobre tecnologia e 
pós-humanidade, estão abordando 
as complexas interações entre 
humanos e não-humanos.

As apresentações da Prof. Astrid Ulloa 
(Universidad Nacional de Colombia), 
do Prof. Christoph Benzmüller (Freie 
Universität Berlin) e do Prof. Laymert 
Santos (Universidade Estadual de Campinas) 
serão comentadas pela Dr. Maya Manzi, 
Pesquisadora de Pós-doutorado do Mecila e 
o debate será moderado pela Prof. Barbara 
Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut & Freie 
Universität Berlin). 

O evento irá explorar e colocar em pauta as 
principais inovações científicas em torno de 
tecnologias de protótipos humanoides com 
foco nas relações e vivências humanas e não-
humanas, bem como as implicações ético-
políticas que giram em torno dessa temática.

Expertise internacional
_inteligência artificial nas relações humanas e não humanas
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Maya Manzi é Pesquisadora de Pós-Doutorado no Mecila - Maria Sibylla 
Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social 

Sciences Conviviality-Inequality in Latin America, e também Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Social da Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Seus principais interesses 
de pesquisas envolvem a geografia e ecologia política de energias renováveis; 
conflitos territoriais e socioambientais; movimentos sociais urbanos e agrários; 

planejamento insurgente; e relação vida-trabalho na academia neoliberal.

Barbara Göbel é Pesquisadora Principal do Mecila - Maria Sibylla Merian 
International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences 

Conviviality-Inequality in Latin America. É diretora do Ibero-Amerikanisches 
Institut (Instituto Ibero-Americano, IAI), em Berlim, desde 2005. Em 2017 foi 

nomeada Professora Honorária do Instituto de Antropologia Social e Cultural da 
Freie Universität Berlin (Universidade Livre de Berlim, Alemanha). Seus interesses 

de pesquisa envolvem relações socioambientais; extrativismo; geopolíticas do 
conhecimento; circulação de conhecimento, arquivos e transformações digitais.

Christoph Benzmüller é Professor de inteligência artificial/ciências da 
computação e matemática na Freie Universität Berlin (Universidade Livre de 
Berlim, Alemanha). O Professor Benzmüller é também administrador e vice-
presidente da Conferência sobre Dedução Automatizada (CADE), membro 
do conselho da Associação de Raciocínio Automatizado (AAR) e membro do 
comitê dirigente da Sociedade de Lógica Deôntica e Sistemas Normativos 
(DEON). Seus interesses de pesquisa abrangem as áreas de inteligência artificial; 
filosofia; matemática; ciências da computação e linguagem natural, tendo 
interesse particular nos usos da lógica clássica de ordem superior.

Laymert Garcia dos Santos foi Professor Titular do Departamento de Sociologia 
no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), conselheiro do Conselho Nacional de Política Cultural, 
vinculado ao Ministério da Cultura e Diretor da Fundação Bienal de São Paulo. 
Sua atuação tem ênfase na Sociologia da Tecnologia e na Arte Contemporânea, 
principalmente em temas como tecnologia, biotecnologia, arte contemporânea, 
política e Brasil.

Astrid Ulloa é Professora Titular do Departamento de Geografia na Faculdade 
de Ciências Humanas da Universidad Nacional de Colombia e Pesquisadora 
Associada do Mecila - Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced 
Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin 
America. Seus principais temas de interesse são movimentos indígenas e 
ambientais; etnografia colombiana; antropologia do meio ambiente; mineração; 
gênero; desenvolvimentos locais; e mudanças climáticas.
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