
IV SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE MÚLTIPLAS
TERRITORIALIDADES E IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL

SOBRE MICROTERRITORIALIDADES NAS CIDADES:
Visibilidades, escalas geográficas e desafios

metodológicos

CHAMADA DE TRABALHOS 

26, 27, 28 e 29 de outubro de 2016

Local: Prédio Integrar Campus Uvaranas da Universidade Estadual de
Ponta Grossa – Ponta Grossa – PR

*Solicitamos ampla divulgação*

Este  evento  tem  por  objetivo  construir  caminhos  de  produção
científica que contribuam com a visibilidade de diferentes grupos sociais e
suas  relações  com  as  ciências  humanas.  Para  tanto,  convidamos
pesquisadores e ativistas  sociais  para inscrever suas experiências neste
evento,  a  fim  de  debatermos  as  formas  pelas  quais  podemos  desafiar
nossas  metodologias  para  incluir  diversas  espacialidades  ainda
negligenciadas pelo cânone científico e o processo de educação.

A valorização das espacialidades criadas por diferentes alteridades
envolve a compreensão de que suas existências não são apenas locais,
mas constituídas  em múltiplas  escalas  interdependentes,  desde a  micro
(imaginando a escala do corpo) até a macro (a escala do globo).
-  Como os  espaços  podem se constituir  em territórios  de  afirmação  de
grupos  sociais  diversos,  considerando  as  margens  e  as  variáveis
hierarquias sociais como diferentes racialidades, etnias gêneros, religiões,
segmentos  socioeconômicos,  sexualidades,  identidades  geracionais,
pessoas com deficiências, estigmas e empoderamento éticos e estéticos?
-  Como  a  escolha  das  escalas  de  análise  permitem  ou  escondem  a
visibilidade de grupos sociais diferenciados?
-  Como  os  espaços  podem  constituir  espaços  políticos  de  afirmações
identitárias?
- Como as exclusões, as diferentes formas de hierarquias sociais, resistências e
os empoderamentos culturais se organizam espacialmente?
-  De que forma o  espaço se estabelece  enquanto  forma de regulação ou de
construção de autonomia?

Estes  e  outros  debates  são  bem vindos  para  serem realizados  nesse
evento. Pedimos que os trabalhos enviados sejam entre 10 e 15 páginas,  em
papel A4, margens de 3cm em todos os lados, letra Arial 12 e espaço 1,5 (dentro
das normas da ABNT).

Data de envio:  até 31 de julho de 2016 (ATENÇÃO: o texto deverá ser
enviado ao site que está em construção e será divulgado na próxima circular)
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