Simpósio Internacional
Circulação das ideias e história dos saberes
geográficos: hierarquias, interações e redes
16 a 20 de Dezembro de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
Primeira Circular
A Rede Brasilis (Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica) e o Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em colaboração com a
Comissão de História da Geografia da União Geográfica Internacional (UGI), vêm convidar a
comunidade científica para o Simpósio Internacional “Circulação das ideias e história dos saberes geográficos:
hierarquias, interações e redes”, a se realizar na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
Local do simpósio: Palácio Universitário da Praia Vermelha (UFRJ). Av. Pasteur 250, 2º andar, sala
Pedro Calmon. Urca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.
Datas do simpósio: de 16 a 20 de dezembro de 2014. Em todos os dias ocorrerão apresentações de
trabalhos, salvo o dia 20, quando serão realizadas as atividades complementares do evento, fora do
campus universitário da UFRJ.
Temas do simpósio: A comissão da UGI de História da Geografia (antes Comissão de História do
Pensamento Geográfico, criada em 1968), funciona, entre outros objetivos, como fórum científico para
investigadores no campo da história da geografia e da cartografia e, mais amplamente, da geografia
histórica e da epistemologia da disciplina. O presente simpósio internacional está organizado em torno
de três eixos temáticos:
1. Hierarquias: centros e periferias na história da geografia
História das hegemonias no campo geográfico. Emergência de “novas geografias” e quebras de
hegemonia. Centros e periferias como lugares políticos e epistêmicos. Particularidades da produção
científica em centros e periferias. Influências recíprocas entre centros e periferias na construção do
conhecimento geográfico. Diversidade das formas de difusão do saber geográfico: assimilações, trocas e
traduções. Colonialismos e colonialidades na produção do conhecimento geográfico. Relações entre o
conhecimento colonial e o conhecimento nativo.
2. Interações: trânsitos disciplinares e traduções do saber geográfico
Interações da geografia com as demais disciplinas científicas. Interface da geografia com as artes.
Representações imagéticas nas geografias formais e informais. Influência das ideias políticas e das
correntes filosóficas no pensamento geográfico clássico e contemporâneo. Geografia acadêmica,
discurso geográfico e práticas de governo e administração. Relações entre ciência geográfica e geografia
escolar. Cultura popular e geografias vernaculares. Interações do conhecimento geográfico formal com
as “geografias populares”: relatos de viagem, guias turísticos, representações midiáticas, criações
literárias etc.
3. Redes: arranjos institucionais e cooperação intelectual na história da geografia
Sociedades geográficas e associativismo científico. Embates e afinidades na conformação do campo
disciplinar. Redes formais e informais de cooperação acadêmica internacional. Escolas nacionais de
Geografia e internacionalização do conhecimento científico. Missões culturais estrangeiras e formação
de geógrafos em âmbitos nacionais. Congressos internacionais de Geografia. Organização e

intercâmbio de periódicos geográficos. Trajetórias intelectuais e institucionais de geógrafos relacionadas
à cooperação, formação de redes e circulação das ideias científicas. Evolução dos subcampos e das
agendas de pesquisa em Geografia frente às demandas sociais do conhecimento.
Chamada de trabalhos: Convidamos os autores a submeter trabalhos sobre os eixos temáticos
referidos, os quais serão apresentados oralmente em um dos seguintes idiomas: português, espanhol,
inglês ou francês.
Sobre os resumos: Os participantes devem enviar um resumo com a seguinte estrutura: título, autor
(titulação acadêmica, vínculo institucional, endereço digital), palavras-chave (entre 3 e 5), texto principal
e referências bibliográficas. O texto principal deve ter no mínimo 1000 e no máximo 1500 palavras.
Será aceito apenas um único trabalho por autor ou autores (máximo de três). Os envios devem ser
realizados até o dia 20 de julho de 2014, através do e-mail <simposio.hg@gmail.com>.
Os envios devem ser realizados até o dia 20 de julho de 2014, através do e-mail
<simposio.hg@gmail.com>.
Escrever no item assunto do email: resumo_SOBRENOME_NOME
Avaliação e aceite: Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica. O resultado das
submissões será divulgado somente após o dia 8 de setembro de 2014. Depois do simpósio, os
trabalhos aceitos e apresentados nas sessões serão submetidos à nova avaliação para publicação em um
livro ou em um periódico internacional.
Número de participantes: Devido às características do evento, serão apresentados no máximo 54
trabalhos, do total das submissões. Os organizadores decidirão sobre a aceitação de propostas
excedentes, de acordo com sua relevância científica e pertinência em relação aos eixos temáticos do
simpósio.
Inscrição: a inscrição deverá ser feita através do formulário em anexo e enviada no e-mail
<simposio.hg@gmail.com>
Escrever no item assunto do email: inscrição_SOBRENOME_NOME
Valores (excluídas a alimentação e as atividades programadas para 20/12/2014):
Pagamento até 31 de outubro de 2014

Pagamento no dia do evento

Pesquisadores
estudantes

U$70 (R$160,00)*

Pesquisadores
estudantes

U$100 (R$235,00)

Pesquisadores
profissionais

U$120 (R$280,00)*

Pesquisadores
profissionais

U$150 (R$350,00)

Pagamento: o pagamento da taxa de participação poderá ser feita in situ, no credenciamento do evento
ou através das seguintes contas:
Para depósito nacional:
Titular: Rafael Winter Ribeiro
Banco: Santander
Agência: 1053
No da conta: 010059914

O comprovante de depósito identificado deve ser enviado para o email simposio.hg@gmail.com
Escrever no item assunto do email: pagamento_nacional_SOBRENOME_NOME
Para depósito no exterior: (a tarifa referente ao depósito deve ser paga pelo remetente)
Depósito em agência da Western Union:
Nome: Mariana Araujo Lamego
Documento de Identificação: RG 10361796-5
Endereço postal: Rua Almirante Cochrane, 56/410 – CEP: 20550-040 – Rio de Janeiro – Brasil
O Número de Controle de Transferência de Dinheiro (MTCN) e o nome completo do depositante
deve ser enviado para o email simposio.hg@gmail.com
Escrever no item assunto do email: pagamento_internacional_SOBRENOME_NOME
Datas importantes:
Item
Segunda circular: informações sobre
hospedagem, site do evento e outros detalhes da
programação
Prazo final de recepção dos resumos
Comunicação dos resumos aceitos
Simpósio

Data
11 de maio de 2014
20 de julho de 2014
a partir de 8 de setembro de 2014
16 a 20 de dezembro de 2014

Programação provisória:
16 de dezembro (3ª-feira)
9-10h Credenciamento
10-11h Abertura oficial
11-11:40h Conferência de abertura
11:40-12h Comentário da conferência
12-14h Almoço
14-16h Apresentação de trabalhos I
16-16:30h Coffee break
16:30-18:30h Apresentação de trabalhos II

17 de dezembro (4ª-feira)
9-10:40h Apresentação de trabalhos III
10:40-11h Coffee break
11-12:40h Apresentação de trabalhos IV
12:40-14h Almoço
14-16h Apresentação de trabalhos V
16-16:30h Coffee break
16:30-18:30h Apresentação de trabalhos VI

18 de dezembro (5ª-feira)
9-10:40h Apresentação de trabalhos VII
10:40-11h Coffee break
11-12:40h Apresentação de trabalhos VIII
12:40-14h Almoço
14-16h Apresentação de trabalhos IX
16-16:30h Coffee break
16:30-18:30h Apresentação de trabalhos X

19 de dezembro (6ª-feira)
9-10:40h Apresentação de trabalhos XI
10:40-11h Coffee break
11-12:40h Apresentação de trabalhos XII
12:40-14h Almoço
14-15:30h Considerações conclusivas
15:30-16:30h Reunião de trabalho da Comissão de
História da Geografia da UGI
20h Jantar de Confraternização

20 de dezembro (sábado)
9-12h Visita a espaços de cultura e ciência na
cidade do Rio de Janeiro
14-18h Excursão ao Parque Nacional da Tijuca

Atividades complementares: No dia 20 de dezembro, de 9:00 às 12:00h, serão realizadas visitas
guiadas a instituições culturais e científicas do Rio de Janeiro que dispõem de acervos de interesse para
a história da geografia e das ciências: a Biblioteca Nacional e o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. As visitas serão simultâneas, cabendo ao participante escolher qual instituição deseja conhecer.

- na Biblioteca Nacional, serão visitados os setores de Cartografia, Obras Raras e Iconografia;
- no Jardim Botânico, serão visitados o Museu do Meio Ambiente, a Biblioteca e o Arvoredo.
Logo após as visitas, os dois grupos serão reunidos no Jardim Botânico para um brunch e farão em
seguida uma excursão ao Parque Nacional da Tijuca (área reflorestada localizada no interior do espaço
urbano do Rio de Janeiro), a fim de conhecer alguns pontos de interesse histórico e ambiental da
cidade. Informações detalhadas sobre os preços e formas de inscrição nas atividades complementares
serão fornecidas posteriormente.
Contato do evento: todo contato deverá ser realizado através do e-mail <simposio.hg@gmail.com>

Comitê Honorário
Vincent Berdoulay (Laboratoire SET; Université de Pau et des Pays de L’Adour)
Anne Buttimer (University College, Dublin)
Felix Driver (Royal Holloway, University of London)
Antonio Carlos Robert Moraes (Universidade de São Paulo)
Lia Osorio Machado (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Comitê Organizador Local
Paulo Cesar da Costa Gomes (Universidade Federal do
Rio de Janeiro) – Presidente
Leonardo Civale (Universidade Federal de Viçosa)
Mariana Lamego (Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca)
Larissa Alves de Lira (Universidade de São Paulo)
André Reyes Novaes (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro)
Sergio Nunes Pereira (Universidade Federal Fluminense)

Breno Viotto Pedrosa (Universidade Federal de
Integração Latino-Americana)
Guilherme Ribeiro (Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro)
Leticia Parente Ribeiro (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
Rafael Winter Ribeiro (Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
Anna Stauffer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Comitê Científico
Rita de Cássia Anselmo (Universidade Federal de
Uberlândia)
Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)
Isabel Chrysostomo (Universidade Federal de Viçosa)
Rogata Del Gaudio (Universidade Federal de Minas
Gerais)
Federico Ferretti (Université de Genève)
Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III de
Madrid)
João Carlos Garcia (Universidade do Porto)
Paulo Roberto Godoy (Universidade Estadual Paulista)
Michael Heffernan (University of Nottingham)
Carla Lois (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
Cristina Pessanha Mary (Universidade Federal
Fluminense)

Guy Mercier (Université Laval)
Omar Moncada Maya (Universidad Nacional Autónoma
de México)
Doralice Barros Pereira (Universidade Federal de Minas
Gerais)
Jean-Yves Puyo (Laboratoire SET; Université de Pau et
des Pays de L’Adour)
Marcelo Werner da Silva (Universidade Federal
Fluminense)
Manoel Fernandes de Sousa Neto (Universidade de
São Paulo)
Pedro de Almeida Vasconcelos (Universidade Federal
da Bahia /Universidade Católica de Salvador)
Charles W. J. Withers (University of Edinburgh)
Perla Zusman (CONICET-Universidad de Buenos Aires)

