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Edital para 18 bolsas de estudos para a participação na Summer School “Agir agápico e realidade
social: imaginação sociológica para promover desenvolvimento, para construir o futuro” – De 11 a
14 de dezembro de 2017 Igarassu - Pernambuco (Brasil)
O Grupo Internacional de Pesquisa Social-ONE torna público o presente edital para a concessão de 18
bolsas de estudo para a participação na Summer School entitulada “Agir agápico e realidade social:
imaginação sociológica para promover desenvolvimento, para construir o futuro”, que acontecerá nos dias
11 a 14 de dezembro na Mariápolis Santa Maria - Igarassu – Pernambuco, (Brasil).
A Summer School è promovida pelo Centro Mundial de Pesquisas Social-ONE, em parceria com o
Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e o Centro Universitário Tabosa de
Almeida ASCES - UNITA.
As bolsas de estudo serão assim endereçadas:
 9 bolsas de estudo de € 100 para candidatos residentes no Brasil;
 6 bolsas de estudo de € 150 para candidatos residentes em outros países da América Latina
(excetuando-se o Brasil);
 3 bolsas de estudo de € 400 para candidatos residentes em outras áreas geográficas (excetuando-se a
América Latina).
1. 1. O tema da Summer School: agir agápico e realidade social
O presente edital é promovido pelo Centro Mundial de Pesquisas Social-ONE, um grupo de sociólogos
que encontra sua inspiração e vitalidade no carisma da Unidade de Chiara Lubich.
Nos últimos anos as pesquisas de Social-ONE se concentraram sobre a dimensão social do amor, hoje,
gerando numerosas publicações (cfr. IORIO 2014; 2015; ARAÚJO et al. 2015; ARAÚJO et al. 2016;
MARTINS e CATALDI 2016). Tendo como referencia fundamental a obra de Luc BOLTANSKI,
L’amour et la justice comme competences (1990), tais estudos propuseram alargar a galeria tipológica das
ações postas à disposição pelos clássicos da sociologia, como uma nova categoria conceitual ligada ao
ágape. O percurso, na verdade, já tinha sido traçado por alguns gigantes – entre os quais SIMMEL (1907;
1921; 1989; 2001), SOROKIN (1954), GIDDENS (1995) e LUHMAN (1987), a partir dos quais já era
possível entrever o percurso histórico de transformação do conceito de amor. Mas o amor-ágape constitui
uma novidade para as Ciências Sociais: o ágape, de fato, apresenta características emergentes, que
contemporaneamente admitem e transcendem o amor compreendido como filia e eros, definindo-se como
uma categoria de leitura da realidade social eminentemente empírica baseada sobre o amor incondicional
para com o outro.
Sobre tal base, o Grupo de Pesquisa Social-ONE definiu o amor-ágape como “uma ação, relação ou
interação social na qual os sujeitos excedem (do doar, no receber, na ausência de cálculo ou no não fazer,
no não interromper) todos os padrões de amor citados anteriormente, e, portanto, oferece mais de quanto a
situação exija no intento fundamental de prestar benefícios” (IORIO 2015, p. 25).
2.
A Summer School
A Summer School acontecerá nos dias 11 a 14 de dezembro na Mariápolis Santa Maria - Igarassu –
Pernambuco, (Brasil).
A Summer School será completamente presencial e será estruturada através de uma modalidade interativa
de relação paritária entre estudantes e docentes. Alternará keynotes da parte dos professores sênior da
parte dos estudantes e pesquisadores júnior, inclusive os comtemplados pelo presente edital.
Serão, além disso, previstos laboratórios de pesquisa e análise com a participação de atores locais.
O Objetivo da Summer School é analisar e aprofundar as perspectivas de análise e de ação suscitadas pela
categoria do agir-agápico no âmbito das disciplinas sociais e humanas, na hipótese de que tais conceitos
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possam oferecer novas chaves de leitura e perspectivas de intervenção para a promoção de uma sociedade
plural, baseada sobre a equidade, sobre a inclusão e sobre o diálogo.
3.
Resumos (abstract)
Posto que a Summer School prevê também a apresentação de papers alternados da parte de professores /
pesquisadores sênior e júnior, o presente edital prevê que os candidatos às bolsas de estudo apresentem –
além dos documentos necessários (ver ponto 6) - também a redação de um abstract de um paper.
O resumo (abstract) deve sincronizar os interesses de pesquisa do candidato com o conceito do agir
agápico nas duas linhas de pesquisa indicadas. Não deve superar as 400 palavras e deve conter, além do
texto, a bibliografia utilizada.
São solicitados trabalhos de natureza empírica, que saibam conjugar teoria, pesquisa e ação. Terão
primazia as contribuições que conjuguem a perspectiva sociológica e aquela do serviço social com
aportes multidisciplinares.
4.
Requisitos
O edital é destinado aos candidatos que se sentem atraídos pelas finalidades do tema do agir agápico nas
ciências sociais e ao mesmo temo adquiriram, no curso de seus próprios estudos, competência no setor da
pesquisa empírica e num razoável domínio da língua inglesa, portuguesa ou italiana.
O edital é orientado a estudantes universitários ou doutorandos/doutores pesquisadores em ciências
sociais com uma abordagem empírica. São também admitidos jovens pesquisadores e/ou sociólogos e/ou
jovens assistentes sociais que trabalham junto a entes públicos e privados e/ou que estejam em busca de
emprego.
5.
Condições solicitadas para a concessão das bolsas de estudo
As bolsas de estudos têm os valores de € 100 para candidatos residentes no Brasil, € 150 para candidatos
residentes em outros países da América Latina (excetuando-se o Brasil), e € 400 para candidatos
residentes em outras áreas geográficas (excetuando-se a América Latina).
Para conseguir as bolsas de estudo é necessário:
1.
Participar ativamente de todas as atividades previstas pela Summer School;
2.
Apresentar durante a Summer School um paper que sincronize os próprios interesses de pesquisa
ao conceito do agir agápico. São previstas duas linhas de pesquisa: 1) Agir agápico, identidades sociais e
pós-colonialismo; 2) Agir agápico e desigualdades sociais.
A bolsa cobrirá parte das despesas de alimentação e alojamento e o restante dos custos deverá ser quitado
pelo participante em parcela única durante ou na conclusão da participação à Summer School.
6.
Como participar da seleção prevista neste edital
As candidaturas para as bolsas de estudo devem ser acompanhadas pelos seguintes documentos:
1. Uma carta de motivação, na qual sejam apresentados os próprios pontos fundamentais, e onde sejam
evidenciados também os motivos pelos quais o candidato sentiu-se interpelado pelo edital e por quais
razoes o candidato se considera idôneo/motivado para a Summer School;
2. Um currículo vitae detalhado em inglês no qual sejam evidenciados o percurso de estudo efetuado, o
título de estudo conquistado ou em caminho, o percurso profissional e eventuais publicações. No CV
deverão também ser indicados os dados pessoais (nome, sobrenome, data de nascimento, endereço
completo, e-mail e número telefônico);
3. Uma breve carta de apresentação do candidato escrita por um professor/expert em ciências sociais;
4. Um resumo (abstract) do paper que se pretende apresentar na Summer School. O resumo (abstract)
deve sincronizar os interesses de pesquisa do candidato com o conceito do agir agápico nas duas
linhas de pesquisa indicadas. Não deve superar as 400 palavras e deve conter, além do texto, a
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bibliografia utilizada e deve indicar a qual das seguintes linhas pertence: 1) Agir agápico, identidades
sociais e pós-colonialismo; 2) Agir agápico e desigualdades sociais.
A ficha de inscrição, acompanhada dos 4 documentos supracitados, deve ser expedida via e-mail até 20
de agosto de 2017 para o seguinte endereço eletrônico: info@social-one.org
As candidaturas serão avaliadas por uma comissão interna composta pelos entes promotores da iniciativa.
As respostas sobre a concessão das bolsas de estudo serão comunicadas até o dia 20 de setembro de 2017.
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