
 

 

 

 

Chamada para Resumos 

 

Colóquio Hegel-Marx: “cães mortos” ainda vivem 
 

9-10 de Abril de 2019 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

Keynote Speakers: Klaus Vieweg (Friedrich-Schiller-Universität Jena); Tony Smith (Iowa State 

University). 

 

O Colóquio Hegel-Marx: “cães mortos” ainda vivem terá lugar entre duas datas importantes: a 

comemoração dos 200 anos do nascimento de Karl Marx (1818-2018) e dos 250 anos do 

nascimento de Georg W. F. Hegel (1770-2020). O objectivo do encontro é criar um espaço de 

discussão em torno do pensamento de ambos os autores, bem como da relação entre eles. Os 

trabalhos deverão centrar-se sobre os textos de Hegel e Marx, mas também sobre o contributo de 

vários comentadores e intérpretes, de modo a salientar a importância e a actualidade de um dos 

debates centrais da história do pensamento moderno e contemporâneo.  

 

Os seguintes tópicos e áreas de estudo são indicativos, mas não restritivos:  

— Alienação, Dialéctica, Emancipação, Estado, Idealismo, Materialismo, Negatividade, etc. 

— Economia, Estética, Filosofia, Literatura, Política, Religião, etc. 

 

 

Directrizes para a submissão: 

— Os resumos devem ter entre 200 a 350 palavras, estar escritos em português, inglês ou 

espanhol, e incluir 3 a 5 palavras-chave (aceitam-se propostas com mais do que um orador; 

um orador não pode estar em mais do que uma proposta). 

— As submissões devem ser enviadas por e-mail para hegel.marx.2019@gmail.com com o 

assunto “Submissão – Colóquio Hegel-Marx”. O corpo de texto do e-mail deve incluir o 

nome do autor e a instituição a que pertence e uma breve nota biográfica. Os resumos devem 

ser anexados em formato compatível com Word (preferencialmente em .docx) e não podem 

conter qualquer referência ao autor.  

— Todos os resumos serão enviados a uma comissão científica e submetidos a avaliação cega. 

 

Data limite para submissões: 31 de Outubro de 2018 (23:59 hora de Portugal). 

Notificação da avaliação: até ao fim de Janeiro de 2019. 

 

Posteriormente, os participantes serão convidados, mediante aprovação da comissão científica, a 

fornecer uma versão final dos seus textos para publicação na Revista ‘Philosophica’, editada pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A entrega dos textos não é obrigatória. As 

directrizes para a publicação serão enviadas aos interessados.  

 

Comissão científica: Adriana Veríssimo Serrão (Universidade de Lisboa / Revista Philosophica); 

Andreas Arndt (Humboldt-Universität Berlin); Bruce Gilbert (Bishop’s University); Enoque Feitosa 

(Universidade Federal de Paraíba); Gary Browning (Oxford Brookes University); Guido Starosta 

(Universidad Nacional de Quilmes); José Miranda Justo (Universidade de Lisboa). 

Comissão organizadora: Bernardo Ferro (KU Leuven / IEF Coimbra); Paulo Antunes (CFUL-

Praxis); Sara Vargas (CFUL-Praxis). 

 

Apoios: FCT, FLUL, CFUL (Grupo Praxis), IEF – FLUC. 
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