CHAMADA PÚBLICA
HOMENAGEM AOS CEM ANOS DE EDGAR MORIN
08 DE JULHO DE 2021
Livro Homenagem: Um Olhar Latinoamericano

I. O Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília
(CDS/UnB) em parceria com o Serviço Social do Comércio SESC/SP e apoio
da Cátedra Regional de Complejidad y Condición Humana de la Universidad
CLAEH (Uruguay) e do l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du
Contemporain-EHESS/CNRS tem o prazer de convidá-lo a participar da
Homenagem a Edgar Morin Cem anos. A homenagem consistirá na
publicação de um livro sobre a vida, obra ou temas deste grande pensador,
a ser lançado no dia 8 de julho de 2021, dia em que o filósofo francês
completará o centenário de seu nascimento.
II. Edgar Morin é um dos pensadores vivos mais importantes do mundo.
Formado em direito, história e geografia, é diretor emérito do CNRS (Centre
National de Recherche Scientifique). Detém o título de Doutor Honoris causa
em mais de 30 universidades ao redor do mundo. Muito cedo ele associa e
combina conhecimentos espalhados por múltiplas disciplinas e desenvolve o
conceito de pensamento complexo, concebendo a complexidade
antropossocial, incluindo as dimensões biológicas e imaginárias. Inventa a
sociologia do presente. Formula um diagnóstico e uma ética para os problemas
fundamentais de nossa era planetária. Trabalha sobre temas diversos, desde
o conhecimento, a educação, a comunicação e a complexidade e mesmo a
morte, em sua vasta obra. Desta, destaque para a denominada O Método, em
seis volumes, considerada projeto monumental de reforma do pensamento.
Autor de uma obra extraordinária com quase 100 livros publicados em mais de
dez línguas, além de centenas de artigos e entrevistas traduzidos em diversas
línguas, sua obra tem, hoje, grande influência internacional. Ao completar 100
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anos em 2021, Edgar Morin será assim mais do que merecedor das inúmeras
homenagens que terá. E é esse intuito que aqui nos move.
III. Os pesquisadores, professores, estudantes universitários, cientistas em
geral, filósofos, cientistas sociais, jornalistas e intelectuais em geral, da América
Latina, são convidados a apresentar um artigo sobre qualquer dos temas
que versam sobre a obra de Edgar Morin, de forma absolutamente livre,
tomando-a como referência, avançando em suas reflexões e proposições,
relacionando a outras obras ou a sua vida. Serão artigos originais, ou seja,
que não tenham sido integralmente publicados em outros periódicos ou livros.
IV. Os 15 melhores artigos serão selecionados para compor um livro em
português, a ser publicado em 1.000 exemplares impressos e também de
forma digital.
V. Posteriormente o livro poderá também ser traduzido em outros idiomas
(espanhol, inglês e francês), e publicado em forma digital.
VI. Uma Comissão composta por nove especialistas de áreas distintas
(podendo haver ainda membros suplentes), mas conhecedores da obra de
Morin, procederá a escolha dos artigos propostos, selecionando aqueles que
comporão o livro. Esta comissão será nomeada pelo diretor do Centro de
Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UnB), que
designará aquele ou aquela que presidirá a Comissão. O primeiro trabalho da
Comissão será o de definir os critérios e procedimentos a serem utilizados para
a seleção dos artigos, informando o diretor do CDS para a sua validação.
VII. Os artigos deverão ser apresentados até o dia 28 de fevereiro de 2021,
no endereço eletrônico do CDS: www.cds.unb.br. Sua apresentação deverá
ser em letra Times New Roman, espaço 1,5, com 15 a 20 laudas com 2100
toques por lauda, incluindo resumo, abstract e referências. O artigo não deverá
conter, no corpo do artigo, a identificação do(s) autor(es). Estes deverão ser
encaminhados, em arquivo separado, que conterá, além do(s) nome(s) do(s)
autor(es), breve descrição deste(s) e o título do artigo. As referências e citações
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deverão seguir as normas da APA. O autor poderá utilizar uma das seguintes
línguas para enviar seu artigo: português ou espanhol.
VIII. Os resultados da seleção, após homologados pelo diretor do CDS/UnB,
serão anunciados pelo site do CDS no dia 15 de março de 2021. Não caberá
recurso da decisão da comissão.
IX. Os autores selecionados deverão ceder seus direitos autorais ao CDS,
mediante a contrapartida do recebimento de 2 (dois) exemplares.
XI. O lançamento do livro será no dia de aniversário de 100 anos de Edgar
Morin, 8 de julho de 2021, quinta feira, em videoconferência com a presença
do homenageado, da reitora da UnB, do diretor do CDS, representante do
SESC, representantes dos demais parceiros, membros da comissão de
seleção, autores e convidados.

Maurício Amazonas
Diretor
Centro de Desenvolvimento Sustentável – Universidade de Brasília
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