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O VI Congresso de História Intelectual da América Latina ocorrerá em julho de 2023, 

acompanhando a expansão significativa deste campo de estudo nas últimas décadas. Após 

a primeira edição em 2012 na cidade de Medellín e as posteriores em Buenos Aires 

(2014), Cidade do México (2016), Santiago de Chile (2018) e Montevidéu (2021), a sexta 

edição acontecerá em São Paulo. Os encontros passados propiciaram discussões acerca 

das agendas temáticas de pesquisa nos diferentes países e das transformações em curso 

nas áreas e subáreas do campo, incluindo reflexões sobre os modos de funcionamento de 

cada espaço acadêmico nacional e mesmo estimulando o questionamento das próprias 

instituições promotoras do evento. A quinta edição, em Montevidéu, fomentou espaço 

propício para balanços dos experimentos intelectuais na área. Em continuidade, a edição 

de 2023, ao estabelecer “Os Intelectuais” como tema principal, retoma o cerne desta 

especialidade acadêmica e suscita o debate reflexivo em diversas áreas das humanidades. 

Ademais, mantém o compromisso com a consolidação dos vínculos entre as instituições 

e pesquisadores participantes, promovendo um espaço estável e rico para a interlocução 

científica. 

 

Eis o intuito primordial da primeira convocatória para apresentação de propostas aos 

eixos temáticos. 

 

As propostas devem apresentar a seguinte formatação: 

 

 

 



Resumos: 

- cabeçalho: autor/es, título, eixo temático, pertencimento institucional e endereço de e-

mail. 

- extensão: no máximo 500 palavras. 

- formato: Times New Roman, 12, espaçamento de 1,5 e margens normais. 

- idiomas: espanhol e português. 

- formas de envio: inscrição pelo e-mail 6chial@gmail.com 

- data limite para o envio: 15/11/2022 

- data de comunicação das propostas aceitas: 15/12/2022 

 

Propostas completas: 

- cabeçalho: autor/es, título, eixo temático, pertencimento institucional e endereço de e-

mail 

- extensão: no máximo 4000 palavras 

- formato: Times New Roman, 12, espaçamento 1,5, margens normais. 

- idiomas: espanhol e português. 

- forma de envio: inscrição pelo e-mail 6chial@gmail.com 

- data limite: 15/05/2023 

 

Algumas datas importantes 

Primeira circular (convocatória): a decidir. 

Proposta dos resumes: 18 de novembro de 2022. 

Comunicado de aceite das propostas: 16 de dezembro de 2022 

Segunda circular (informações logísticas): 13 de janeiro de 2022 

Envio das apresentações completas: 19 de maio de 2023 

Divulgação da programação: 23 de junho de 2023 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

- Cada eixo terá de três a seis sessões; cada sessão acolherá entre quatro e seis propostas 

levando em consideração o tempo de discussão e a compatibilidade dos trabalhos. 

- O Comitê Organizador é responsável pelo aceite das propostas; os coordenadores dos 

eixos se incumbem da montagem das mesas, bem como da escolha dos debatedores e dos 

coordenadores de cada sessão. 



- Os proponentes deverão indicar no resumo a sua preferência por até dois dentre os 

seguintes eixos temáticos: 

 

 

1. Grupos intelectuais 

2. Revistas e Projetos Editoriais 

3. Intelectuais e a questão racial 

4. Intelectuais e relações de gênero 

5. Intelectuais e política 

6. Redes transnacionais de intelectuais (circulação de intelectuais e de ideias) 

7. Arquivos digitais e inovações metodológicas 

8. Intelectuais em perspectiva comparada 

9. Instituições intelectuais (universidades, núcleos de pesquisa, academias, 

associações e entidades, etc) 

10. História da Inteligência: teorias, métodos e bases de dados 

 

Comitê Acadêmico Internacional: 

Adrián Gorelik, Ana Clarisa Agüero, Carlos Altamirano, Claudio Lomnitz, Eduardo 

Devés Valdés, Gilberto Loaiza Cano, Horacio Tarcus, Jorge Myers, José Rilla , Liliana 

Weinberg, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Martín Bergel, Rafael Rojas, Sergio 

Miceli e Vania Markarian  

 

 

 

 

 

Sergio Miceli Pessôa de Ba 


