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Edital para Inscrição de Grupos de Trabalho para o VII Seminário de Pesquisa da FESPSP, X Seminário 

de Iniciação Científica e VII Seminário da Pós-Graduação 

 

INSTITUIÇÕES, INFORMAÇÃO E DEMOCRACIA EM TEMPOS DE MUDANÇAS 

 

Apresentação 

Ao longo dos últimos 85 anos, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo tem 

testemunhado as principais mudanças na sociedade brasileira. São transformações de natureza 

econômica, social e política que moldaram o caminho pelo qual o Brasil aportou no século XXI, e deste 

modo determinaram o presente e as possibilidades de futuro do país. Mas se é verdade que a 

sociedade brasileira muito mudou nas últimas décadas, alguns desafios de outrora permanecem 

atuais, dentre eles, a seguinte questão: como nossas instituições promovem a democracia? Em 1954, 

Florestan Fernandes1 já refletia quanto à existência ou não de uma crise na democracia brasileira, 

concluindo o sociólogo que as fragilidades daquele momento eram apenas sinais de que nossa vivência 

democrática nada mais era que um processo “em construção”, em desenvolvimento, e, portanto, não 

acabado. Tal processo, pelo que tem provado a história, diz respeito ao modus operandi das 

instituições que organizam a sociedade, e à forma pela qual constroem canais de diálogos 

transparentes com ela.  

Portanto, ao se considerar tal dinamismo do processo histórico, a reflexão sobre a relação entre 

instituições e sociedade civil do ponto de vista democrático está na ordem do dia. A atual conjuntura 

da política nacional é prova disso. Não diferentemente daquele momento em que escrevia Florestan, 

atualmente as instituições representativas do Estado brasileiro passam por uma prova de fogo ao 

serem cobradas pela sociedade civil por sua eficiência, ao mesmo tempo em que perderam boa parte 

da credibilidade da opinião pública diante dos episódios noticiados cotidianamente. Ao se falar de 

credibilidade é preciso levar em conta os níveis de transparência e veracidade com que as instituições 

                                                             
1 Ver FERNANDES, Florestan. Existe uma crise da democracia no Brasil? In: ________. Mudanças sociais no Brasil. 3 
edição. Rio de Janeiro: Difel, 1979. 
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informam suas ações à sociedade civil, ou seja, como dialogam e geram informações a respeito de seu 

próprio desempenho, bem como de que modo veiculam tais informações para a sociedade de modo 

geral. Mas de que modo as instituições têm cumprido o seu papel no tocante ao processamento, 

gestão, manuseio e divulgação da informação de maneira clara e transparente em tempos de 

mudanças tão rápidas na sociedade? 

 Evidentemente, ao se falar em instituições é preciso alargar a definição do conceito e levar em 

consideração não apenas aquelas mais representativas do Estado, mas outras a exemplo da mídia, do 

mercado (em especial, as empresas), e da academia, apenas para citar algumas. Em tempos de “Fake 

News”, torna-se patente a preocupação com o tipo de informação gerada e veiculada pela mídia, ainda 

mais em períodos eleitorais, quando a manipulação da informação gera consequências graves à 

democracia. Do mesmo modo, ao se considerar a suspeição quanto ao comportamento de algumas 

empresas, cada vez mais tem se falado em compliance e da necessidade de uma governança ética que 

considere os stakholders envolvidos, principalmente quando não apenas interesses privados estão em 

jogo, mas também e, acima de tudo, públicos. Não diferentemente, no mundo acadêmico a discussão 

acerca da natureza ética da produção do conhecimento científico também se impõe, seja sobre o 

conhecimento em si produzido, seja sobre o modo pelo qual ele se transforma (ou não) em 

informações que chegam à sociedade e estão efetivamente à disposição desta. A informação, 

portanto, é um recurso fundamental à deliberação, participação democrática e à promoção da 

cidadania das pessoas, estejam elas na condição de eleitores, consumidores, telespectadores, enfim, 

de cidadãos dotados de direitos. 

Deste modo, como as instituições brasileiras têm permitido um fluxo de informações claro e 

transparente, e assim dialogado com a sociedade? Como instrumentos a exemplo da Lei de Acesso à 

Informação tem se mostrado efetivo na sociedade brasileira? Até que ponto as instituições 

(principalmente aquelas ligadas à educação e à formação) tem promovido a chamada competência 

informacional, contribuindo assim ao desenvolvimento de habilidades nos indivíduos que permitam a 

apropriação e assimilação de informações, corroborando diretamente ao processo democrático? 

Diante do dinamismo das transformações sociais contemporâneas e da eclosão de demandas por mais 

participação e empoderamento das minorias, de que modo as instituições estão conseguindo se 

reinventar quanto à  capacidade de diálogo com a sociedade? Ainda que a democracia esteja sempre 
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no horizonte como um “ideal não alcançado” como aponta Robert Dahl2, é preciso permanecer em 

sua busca, e a preocupação com a natureza do diálogo das instituições com a sociedade civil parece 

ser um bom ponto de partida.  

Neste sentido, e em consonância com seu interesse permanente no dinamismo social do Brasil, 

é que a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo propõe o Seminário FESPSP “Instituições, 

informação e democracia em tempos de mudanças” que será realizado em suas dependências, na 

cidade de São Paulo, entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018. O seminário tem por objetivo discutir 

sobre o estado da arte da relação entre as instituições brasileiras e a sociedade civil do ponto de vista 

democrático, bem como acerca dos processos de produção, disseminação e acesso às informações 

como marcadores fundamentais da natureza deste diálogo em uma conjuntura social e política tão 

complexa como esta dos dias atuais.  

Para isso, o seminário acontecerá em quatro dias, com dois grandes focos: o seminário de 

pesquisa, com as apresentações de trabalhos nos grupos de trabalho, e a realização de conferências 

que abordem a relação entre instituições, produção de informação e promoção da democracia. Além 

disso, e de forma complementar, serão realizados mini cursos que versem sobre o tema proposto para 

o seminário. A seguir são apresentadas: i) a estrutura do seminário; ii) a organização do seminário; e 

iii) o orçamento disponível e alocação dos recursos. 

 

Edital 

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo torna 

público o presente edital para a abertura de inscrições para a seleção de Grupos de Trabalho (GT) para 

o VII Seminário de Pesquisa da FESPSP, que inclui o X Seminário de Iniciação Científica e o VI Seminário 

da Pós-Graduação. O seminário será realizado no período de 24 a 28 de setembro de 2018 nas 

dependências da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, inclui-se na programação do 

Seminário Integrado da FESPSP.  

 

                                                             
2  Ver DAHL, R. A. Poliarquia: Participação e Oposição. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1997 e 
____________.Análise política moderna. Tradução de Sérgio Bath. 2. ed. Brasília: UnB, 1988 (Coleção Pensamento 
Político,26). 
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1. Período e local de inscrição  

Período de 21/05/2018 a 20/06/2018, pelo formulário: https://goo.gl/WExw1b 

 

2.  Composição da coordenação de Grupo de Trabalho (GT) 

● A coordenação do GT pode ser composta por até 2 (dois) docentes, sendo um deles, 

obrigatoriamente, docente de cursos de graduação ou pós-graduação da FESPSP; 

● Exige-se o título de doutor como titulação mínima para um dos coordenadores do GT.  

 

3. Requisitos para inscrição de GT 

● Preencher ficha com os seguintes dados: nome dos coordenadores, cursos e IES em que atuam, 

titulação, título do GT e ementa do GT. A ficha estará disponível no formulário:  

https://goo.gl/WExw1b 

● A ficha deve ser preenchida até o dia 20 de junho de 2018.  

 

4. Processo de seleção  

● Os GTs inscritos serão submetidos à seleção pela Comissão Organizadora, que avaliará a 

relevância do tema do GT. 

 

5. Número de GTs 

Serão aprovados até 15 GTs, nas áreas dos cursos mantidos pela FESPSP. Contudo, este número poderá 

sofrer alterações (para mais ou para menos) a depender da quantidade de propostas apresentadas, 

bem como da relação temática entre os GTs sugeridos, o que pode levar a fusão ou divisão dos 

mesmos. 

 

6. Organização dos GTs 

● Os GTs serão realizados nos dias 25, 26 e 27 de setembro, nos períodos matutino e 

noturno, podendo ter até 2 sessões por GT;  

● Poderão ser apresentados até 6 (seis) trabalhos por sessão de GTs; 
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● Deverão ser selecionados trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação lato e stricto 

sensu; mestres e doutores; 

● As sessões serão coordenadas por um mediador e haverá um debatedor por sessão para 

comentar os trabalhos apresentados.  

 

7. Responsabilidade dos Coordenadores de GT 

É responsabilidade dos coordenadores de GT: 

● Aprovar os resumos de trabalhos; 

● Montar as sessões de apresentação de trabalhos;  

● Convidar os debatedores e mediadores das sessões; 

● Distribuir os trabalhos completos para os debatedores das mesas; 

● Acompanhar as atividades das mesas durante o seminário. 

 

8. Divulgação dos resultados  

● A lista dos GTs aprovados será divulgada, na Internet e nos murais da FESPSP, até o dia 30 

de junho de 2018.  

 

 

 

São Paulo, 09 de maio de 2018. 
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