Resumos selecionados para II Jornada de Pensamento Político Brasileiro:
GT I - Pensamento Político Brasileiro e a Questão Nacional
Camila Furlanetti Borges (FIOCRUZ), Adelyne Maria Mendes Pereira (FIOCRUZ) e
Tatiana Wargas de Faria Baptista (FIOCRUZ) - Saúde pública e PPB no período 1930-1960:
correção nacional.
Diego Grossi Pacheco (IESP-UERJ) - Mas todos acreditam no futuro da nação? O golpe de
1964 e as esquerdas e direitas ante a questão nacional.
Fabiana Saboia (UFRRJ) - Intelectuais e Ideias na Administração Pública: Perspectivas e
Permanências das Contribuições de Visconde de Uruguai e Oliveira Vianna no Pensamento
Político Brasileiro.
Gustavo Louis Henrique Pinto (UFSCAR) - Regime militar e economia política: a crítica de
Celso Furtado ao “modelo” brasileiro.
Leonardo Octavio Belinelli de Brito (USP) - Três momentos da questão nacional: a sociologia
do desenvolvimento de Fernando Henrique Cardoso nos anos 1960.
Ricardo Lima da Silva (UNESP) e Carlos Henrique Gileno (UNESP) - Interpretações da
Amazônia: o Pensamento Conservador em Arthur César Ferreira Reis e Leandro Tocantins.
--------------------------------------------------------------------GT II - Teorias e Métodos para o estudo da história das ideias políticas
Daniel Machado Bruno (PUC-RS) - Raízes do Brasil, oitenta anos depois: uma proposta de
crítica da historiografia do clássico do pensamento político e social brasileiro.
Elton Bruno A. de Oliveira (UFSC) e Jeane Silva - Direito e Racismo: Uma crítica aos
fundamentos do Estado Brasileiro.

Josnei Di Carlo Vilas Boas (UFSC) - À espera da política: a presença de Mário Pedrosa no
debate político entre 1945 e 1968 na imprensa.
Larissa Breder Teixeira (UFOP) - A linguagem prudencial como guia no debate político no
Senado Imperial de 1832.
Marco Antonio Perruso (UFRRJ) – Esboço de uma classificação materialista do pensamento
politico e social brasileiro.
Rhuan Reis do Nascimento (UERJ) - Entre o discípulo e o interlocutor: um debate sobre a
apropriação das ideias políticas.

--------------------------------------------------------------------GT III - Pensamento Internacional Brasileiro
Ismara Izepe de Souza (UNIFESP) - A mídia impressa paulista e a política externa do
Governo Lula (2003-2010).
Miguel Borba de Sá (PUC-Rio) - Haitianismo: medo e ação das elites na produção do Brasil.
Marcos Pascotto Palermo (UNIFRA) e Alfredo de Jesus Dal Molin Flores (UFRGS) Contribuições de Clóvis Beviláqua para o pensamento político brasileiro: notas a partir de
suas obras em direito internacional.
Paulo Roberto de Almeida (UNICEUB e MRE) - O caso ainda não resolvido do pensamento
diplomático brasileiro: hipóteses sobre o regime militar (1964-1985).
Renato Ferreira Ribeiro (UFSCAR) – Política externa e superação do subdesenvolvimento:
estudo sobre a produção teórica e a atuação política de San Tiago Dantas na década de 1950.
Solange Pastana de Góes (PPGRI-UERJ) – Possibilidades de um estudo prosopográfico do
Itamaraty e do Instituto Rio Branco: a política externa brasieira e a formação dos diplomatas
entre 1990-2011.
--------------------------------------------------------------------GT IV - Instituições, Participação e Representação no Pensamento Político Brasileiro
Caio Martins Bugiato (UFRRJ) - Estado, classes sociais e ideologia no governo Vargas.
Carlos Eduardo Oliva (UFF) - Contribuições à história do desenvolvimento da Ciência
Política no Brasil.

Marcelo Sevaybricker Moreira (UFL) - Cidadania regulada: a fortuna de um conceito e os
dilemas da democracia brasileira.
Maurício Pires Guedes (UCP) - Alberto Torres e o realismo jurídico brasileiro.
Moacir de Freitas Junior (UFU) - I Congresso Brasileiro da Indústria: as ideias dos industriais
brasileiros para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Silvana Telles da Silva (UFRRJ) - Política e a imprensa: reflexões sobre o sistema político
partidário na República de 1946 sob o olhar de San Tiago Dantas.
--------------------------------------------------------------------GT V - Ideologias Políticas no Brasil
Carolina Soares Sousa (UNB) - Paulo Duarte e o projeto político paulista (1933-1945).
Fabio Gentile (UFC) - A “Carta del lavoro” fascista: um modelo para o Brasil nacionaldesenvolvimentista de Getúlio Vargas.
Flávio Lemos Alencar (Univ. de Leiden) - Direito natural e tradicionalismo no Brasil.
Fabio Muruci dos Santos (UFES) - Governo e política nos escritos de Oliveira Lima sobre os
Estados Unidos.
José Henrique Artigas de Godoy (UFPB) - Do desenvolvimentismo à Teologia da Libertação:
a práxis de Dom Helder Câmara e a guinada no pensamento progressista católico na década
de 1960.
Theófilo Codeço Machado Rodrigues (UFRJ) - O socialismo utópico no pensamento político
de Abreu e Lima.
--------------------------------------------------------------------GT VI - Pensamento Político Brasileiro e a História do Direito
Bruno Rodrigues de Lima (UNB) - O pensamento constitucional do jovem Hermes Lima
(1924-1926).
Gustavo Castagna Machado (UFRGS) - Um breve estudo do pensamento jurídico-político de
Alcides Cruz (1867-1916) a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em um habeas
corpus do Caso do Rio.

José Arthur Castillo de Macedo (IFPR e UFPR) e Victor Miguel Castillo de Macedo (UFRJ)
- Sobre ideias resgatadas: os usos da teoria constitucional de Loewenstein em Raymundo
Faoro.
Laila Maia Galvão (IFPR) - Os percursos de um livro: uma análise das diferentes edições de
Introdução à sciencia do direito de Hermes Lima.
Luciana Silva Reis (USP) - Sentidos de “modernização” do pensamento jurídico no Brasil do
século XX.
Priscila Petereit de Paola Gonçalves (UFF) - Pensamento financeiro e tributário na Primeira
República: Um estudo sobre a produção intelectual e a trajetória política de Inocêncio
Serzedelo Corrêa.

