EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão organizadora da II Jornada de Pensamento Político Brasileiro
estabelece, por meio deste edital, as regras para a submissão de propostas de trabalhos a
serem apresentados durante o evento e publicados nos anais do mesmo.

Normas Gerais
1. Alunos de Pós-Graduação, pesquisadores e professores das Ciências Sociais e
áreas afins poderão apresentar oralmente seus trabalhos completos nos Grupos
de Trabalho da II Jornada de Pensamento Político Brasileiro (II JPPB).

2.

O certificado será entregue apenas aos autores dos trabalhos apresentados nos
GT’s da II JPPB. As apresentações realizadas por terceiros (não-autores dos
trabalhos) não serão autorizadas.

3. Será aceita a inscrição de um trabalho por autor principal, sendo permitida a
inscrição de mais um trabalho em co-autoria. O número máximo de autores
por trabalho são três.

4. Somente os trabalhos completos enviados dentro do prazo e apresentados nos
Grupos de Trabalho serão publicados nos Anais do evento com o ISSN.

5. A comissão organizadora se reserva o direito de fazer ajustes na distribuição
dos resumos aos Grupos de Trabalho escolhidos pelos proponentes.

6. Cada apresentador disporá de 15 minutos para a exposição de seu artigo nos
Grupos de Trabalho.

Inscrições e Submissão de resumos
Os trabalhos a serem apresentados na forma de comunicação oral (artigos
completos) poderão ser submetidos por pós-graduandos ou pós-graduados que possuam
pesquisas articuladas com as temáticas de cada Grupo de Trabalho. Sendo assim, o (os)
proponente (es) deverá (ão):

•

Realizar a inscrição exclusivamente via formulário online até o dia 30 de
abril: https://goo.gl/forms/jT5JXXpPd7rHscY93

•

O campo de submissão no formulário requer um resumo composto por
título, texto corrido com no máximo 300 (trezentas) palavras e até 4
palavras-chave. Após o envio você receberá um e-mail de confirmação da
submissão.

•

Além dos dados cadastrais básicos, no formulário há o campo para escolha
do Grupo de Trabalho. As ementas de cada GT estão em anexo neste
documento.

•

A inscrição para ouvintes também poderá ser realizada pelo mesmo link,
não sendo necessário o preenchimento dos campos destinados a submissão
de resumos. Esta modalidade de inscrição não possui data limite.

Da Seleção
As propostas de artigos completos, que estiverem de acordo com as normas
estabelecidas e com as propostas temáticas do grupo de trabalho ao qual eles se
dirigem passarão por um processo de seleção. Neste processo, serão observadas

questões formais do texto e das normas do evento, contudo, os seguintes aspectos
possuirão maior peso: relevância da pesquisa/trabalho, adequação com a proposta
temática do grupo de trabalho e estado de desenvolvimento da pesquisa/trabalho.
A lista de resumos aprovados será divulgada no dia 17 de maio, data a partir da
qual estarão abertas as submissões dos trabalhos completos, aceitos até dia 12 de
julho.

Normas de pagamento
•

O pagamento da taxa de inscrição será realizado via depósito bancário, pedimos
que ao efetuar o pagamento envie uma cópia do comprovante para o e-mail:
jornadapensamento2017@gmail.com

Banco do Brasil
Agência: 0072-8
Conta:495557
Paulo Henrique Paschoeto Cassimiro
•

Não haverá devolução do valor referente às inscrições. Os apresentadores de
trabalho, portanto, deverão efetuar o pagamento de suas taxas somente após a
divulgação do resultado dos resumos aprovados.

•

Para saber qual o valor a ser pago, o interessado deve identificar-se em uma das
modalidades abaixo:

Modalidade

Até 12/07

Até 08/08

No evento

Ouvinte

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 20,00

Pós-graduando ou pós-graduado

R$ 40,00

R$ 60,00

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 120,00

R$ 160,00

(com apresentação de trabalho)
Professores

Trabalhos completos
•

O envio do texto final do trabalho deve ser efetuado até dia 12 de julho, via
e-mail, para o endereço: jornadapensamento2017@gmail.com

•

O trabalho deve ter a seguinte formatação: fonte Times New Roman,
tamanho 12, parágrafos justificados, espaçamento 1.5, página A4 com
margem padrão (inferior/superior 2,5 cm; esquerda/direita 3 cm), com até
15 laudas numeradas. Os trabalhos devem ser enviados em arquivo texto
anexo, nas extensões “.doc” ou “.docx”.

•

Maiores informações serão enviadas juntamente com o aceite do resumo.

Qualquer eventual dúvida poderá ser sanada a partir do contato com a
Comissão Organizadora, que guarda o direito de alterar partes desse edital sem
aviso prévio.

ANEXO 1 – CRONOGRAMA

Prazo para Submissão: 30 de abril de 2017
Divulgação dos resumos aceitos: 17 de maio de 2017
Envio do Trabalho Completo: 12 de julho de 2017
Realização do evento: 9, 10 e 11 de agosto de 2017

ANEXO 2 – GRUPOS DE TRABALHO

I - Teorias e Métodos para o estudo da história das ideias políticas
II - Pensamento Internacional Brasileiro
III - Pensamento Político Brasileiro e a Questão Nacional
IV - Pensamento Político Brasileiro e a História do Direito
V - Instituições, Participação e Representação no Pensamento Político Brasileiro
VI - Ideologias Políticas no Brasil

I - Teorias e Métodos para o estudo da história das ideias políticas

Ementa: As discussões teóricas e metodológicas têm duas funções essenciais em uma
pesquisa acadêmica: por um lado elas estruturam e organizam a aproximação do
pesquisador com relação ao objeto e, por outro, elas permitem a ampliação do olhar para
novas perspectivas e novas dimensões de um mesmo objeto de estudo. Na última década
houve uma ampliação considerável de novas discussões teórico-metodológicas no Brasil
– vindas especialmente da história das ideias –, aplicadas ao estudo da teoria política e do
pensamento político brasileiro. A recuperação dos contextos, os problemas de recepção e

interpretação da produção intelectual internacional em contexto periférico, a reflexão
sobre a temporalidade e a discussão sobre os conceitos centrais que formam as linguagens
políticas vêm associar-se a temas já conhecidos como a interpretação das linhagens e
tradições, o estudo das ideologias políticas e a sociologia dos intelectuais, compondo
assim um amplo e expandido campo de possibilidades para o estudo do pensamento
político brasileiro. O grupo de trabalho “Teorias e Métodos para o estudo das ideias
políticas” tem como objetivo reunir pesquisadores interessados em refletir sobre estes
aspectos da pesquisa acadêmica, ressaltando a importância dos temas que dão sentido e
organizam a pesquisa e o campo de estudos.

II - Pensamento Internacional Brasileiro

Ementa: Enquanto parte do pensamento político, o pensamento internacional brasileiro
é produto das mais variadas visões de mundo portadas por acadêmicos, juristas,
economistas, profissionais liberais, diplomatas, e outros profissionais engajados em
pensar o lugar e o papel do Brasil no mundo. Este pensamento encontra-se em uma
miríade de fontes, sejam elas de agentes estatais, sejam de representantes da sociedade
civil. Sob a forma de anais parlamentares, atas executivas, relatórios diplomáticos,
discursos, livros, artigos acadêmicos ou jornalísticos, etc.
Assim como os estudos do Pensamento Político Brasileiro se debruçaram ao longo das
últimas décadas quase que exclusivamente sobre temas de política doméstica, aqueles
identificados com a Política Externa Brasileira tenderam a minimizar a politização do
discurso político internacional. Daí, a necessária superação metodológica do que nos
parece ser uma tendência disjuntiva entre a análise de política externa brasileira, de um
lado, e a compreensão do pensamento político brasileiro, do outro.
Para dizer de outra forma, este GT convida a todos os interessados nos debates acerca da
política externa brasileira à proposição de trabalhos que objetivem (re)pensar a
construção do imaginário político brasileiro, seus personagens e suas relações
internacionais.

III - Pensamento Político Brasileiro e a Questão Nacional

Ementa: O conceito de nação ocupa lugar central na história do Pensamento Político
Brasileiro. Como consequência da condição de ex-colônia e periferia dos centros de
produção - econômica e intelectual – alguns dos temas mais caros às ciências sociais no
Brasil, tais como soberania, modernização, desenvolvimento, democracia, etc., estiveram
historicamente vinculados à construção e afirmação de determinada ideia de nação.
Assim, à diversidade de projetos políticos elaborados ao longo da história do Brasil

associam-se também diversas concepções de nação, bem como variadas formas de
mobilização e crítica desse conceito - e de suas variantes, como o nacionalismo -, o que
denota a importância do tema e de sua análise sob uma perspectiva da história das ideias
para a área do PPB. Para além da centralidade desse tema na organização da vida política
do país, a questão nacional perpassa a obra de importantes intelectuais brasileiros na
forma de uma reflexão sobre as possibilidades e condições da produção de conhecimento
teórico/científico na periferia, atuando, desse modo, também no âmbito epistemológico
que enforma o campo de estudos do PPB. Este GT está aberto à inscrição de trabalhos
que analisem as diversas manifestações e apreensões dos conceitos de nação e
nacionalismo no discurso político brasileiro e suas implicações na produção das Ciências
Sociais do país.

IV - Pensamento Político Brasileiro e a História do Direito

Ementa: A História do Direito constitui uma das portas de entrada privilegiadas para
analisar o Pensamento Político Brasileiro. O universo jurídico comumente se confunde
com concepções políticas, de forma a moldar algumas das principais correntes do PPB e
os próprios termos das discussões, já que a constituição do PPB como área de estudo se
deu com grande participação de juristas. Durante a Monarquia os debates jurídicos
deixavam transparecer os projetos de liberais e conservadores, como em torno do habeas
corpus, a organização judiciária ou o direito administrativo. Ao longo da República os
debates tenderam a uma crescente juridicização, o que não esvaziou a análise do PPB: ao
falar-se de Direito falava-se de Política. Direitos e liberdades individuais, direito penal,
direito tributário, federalismo, estruturação do Estado, limites e objetivos da ação política
foram alguns dos muitos temas que aglutinaram Direito e Política. Assim, o GT se abre
para receber trabalhos que relacionem o PPB e a História do Direito Brasileiro.
Biografias, história da escrita, história intelectual, história das ideias ou correlações entre
doutrinas jurídicas e políticas são apenas alguns exemplos de abordar a permeabilidade
entre Política, Direito e História.

V - Instituições, Participação e Representação no Pensamento Político Brasileiro

Ementa: O desenvolvimento das instituições políticas no Brasil obedece a uma trajetória
que acompanha as disputas e contradições históricas do processo de democratização do
país. Desde a constituição do primeiro modelo parlamentar-representativo do Império até
as reivindicações contemporâneas por novas formas de representação, a
instituicionalização das demandas políticas no Brasil é marcada pela complexa relação
entre incorporação e tutela. Refletir sobre elas exige a compreensão, portanto, da função
que o Estado exerce nos diversos contextos de expansão da cidadania e o papel que

ocupam a sociedade civil, os partidos e as demais formas de organização e expressão de
demandas políticas nestes mesmos momentos. O presente GT compreende não apenas a
discussão sobre as formulações teóricas, o desenvolvimento e as disputas em torno das
instituições políticas, mas também as diversas dimensões de organização da sociedade
civil, dos partidos, dos movimentos sociais, das demandas por cidadania e por novas
formas de representação democrática na história do país.

VI - Ideologias Políticas no Brasil

Ementa: O objetivo deste GT é receber trabalhos cujo foco de análise permeie algum
aspecto das ideologias políticas que atravessam a história política brasileira - liberalismo,
socialismo, conservadorismo e suas variantes: marxismo, anarquismo, fascismo,
populismo, etc.. Isso incluiu ainda posturas político-partidárias nos diversos momentos
da história nacional, desde o significado do conservadorismo e do liberalismo no Brasil
Império, até às recomposições de esquerda e direita contemporaneamente. É fato que o
termo “ideologia” gera polêmica, porém o intuito é o de suplantar essas querelas em prol
da reflexão sobre como determinadas orientações políticas se desenvolvem no Brasil em elaborações mais ou menos originais, e tentativas de adaptação de ideias estrangeiras
- através de estudos de obras políticas, discursos, debates jornalísticos, trajetórias
biográficas, constituição de partidos, etc..

