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CHAMADA DE TRABALHOS 

Os workshops sobre Territórios Contestados anteriores elaboraram como este conceito se concentra na 

produção e apropriação do espaço, em relação a conflitos culturais, econômicos, ambientais e espaciais 

que comumente se sobrepõem (workshop em Leeds, maio de 2019). Esses workshops também 

examinaram, sob a perspectiva da economia política, como a contestação de territórios está 

profundamente ligada à produção, circulação e consumo de valor (workshop em York, setembro de 

2019). O próximo e último workshop, na Universidade de Sheffield, se baseará nos citados acima, 

explorando mais a fundo o conceito de Territórios Contestados através do foco em alternativas ao 

desenvolvimento.  

As recentes mudanças políticas na América Latina apontam para um retorno a ideologias nacionalistas, 

(neo)colonialistas e neo-liberais. Essas tendências são normalmente acompanhadas de um 

aprofundamento das desigualdades intersetoriais, processos de declínio democrático, e violações aos 

direitos humanos e direitos à natureza. Através de toda a região, os movimentos populares estão 

ativamente envolvidos em desafiar esses padrões desiguais de desenvolvimento. Isto é evidente em 

levantes sociais (anteriores e atuais), e lutas territoriais em toda a região, que confrontam a exploração 

de populações e da natureza, requerendo a redução de desigualdades, e defendendo alternativas de 

desenvolvimento em torno de, entre outros, bens comuns, decrescimento, pensamento feminista e afro-

descendente, assim como cosmovisões indígenas. Tais alternativas têm o potencial de sustentabilidade 

e transferibilidade entre contextos, e fornecem abordagens inovadoras para a produção do território e 

as relações, valores e conhecimentos humano-ambientais associados. Ainda assim, até o momento, 

essas alternativas foram marginalizadas por formuladores de políticas públicas e representantes do setor 

privado. É importante ressaltar que essas abordagens desafiam as visões de mundo dominantes e são 

orientadas para o Pluriverso - uma compreensão da realidade que é constituída “não apenas por muitos 

mundos, mas por muitos tipos de mundo, muitas ontologias, muitas maneiras de estar no mundo, muitas 

formas de conhecer a realidade e experimentar esses múltiplos mundos (Querejazu 2016).  

O workshop vai focar na construção de alternativas ao desenvolvimento no contexto dos Territórios 

Contestados, focando nāo apenas nas revoltas sociais anteriores e recentes na América Latina, mas 

também na institucionalização das alternativas de desenvolvimento - por exemplo, nas constituições da 

Bolívia e do Equador - bem como em práticas cotidianas mais sutis, conscientes ou inconscientes, que 

questionam formas convencionais de desenvolvimento. Em particular, convidamos contribuições que 

abordem uma ou mais das questões a seguir:  

● Considerando a noção de alternativas ao desenvolvimento, como surgem abordagens 

inovadoras e em que contextos, em relação a Territórios Contestados na América Latina?  

● Quais são as diferenças entre articulações distintas de alternativas de desenvolvimento? Como 

podemos destacar e reconciliar tensões entre essas diferentes articulações e suas respectivas 

posições ontológicas e epistemológicas? 

● Como as alternativas de desenvolvimento estão sendo integradas aos sistemas legais e 

mecanismos de governança? Até que ponto e como as alternativas de desenvolvimento estão 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292016000200206


envolvidas de maneira diferente nos mecanismos de política e governança, por um lado, e por 

outro, nas práticas diárias que moldam, negociam e se apropriam de Territórios Contestados? 

● Quais abordagens epistemológicas, teóricas e  metodológicas são necessários para tornar 

modelos populares de inovação científica, cultural, política e econômica visíveis, considerando 

a noção de alternativas ao desenvolvimento? 

● Quais são os limites para as alternativas ao desenvolvimento? Seriam estas apenas ‘alternativas 

ao desenvolvimento convencional’? 

● Quais são as convergências e divergências entre a retórica oficial sobre desenvolvimento e 

conhecimentos alternativos exemplificados no Pluriverso? Quais são as implicações resultantes 

para os Territórios Contestados?  

SOBRE O QUE É ESTA INICIATIVA?  

Este workshop internacional é o terceiro evento ligado a um projeto colaborativo sobre Territórios 

Contestados, financiado pelo Consórcio Universitário White Rose e reunindo pesquisadores das 

Universidades de Leeds, York e Sheffield interessados em territórios rurais e urbanos na América 

Latina. 

ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA:  

Este é um workshop de dois dias que acontecerá nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020 na Universidade 

de Sheffield. Não há taxas de participação a pagar, e refeições leves serão fornecidas durante o 

workshop. No entanto, não podemos oferecer auxílio de custo para viagem e acomodação (a não ser 

para os afiliados do projeto colaborativo e rede de pesquisa das Universidades de York ou Leeds). 

Embora incentivemos a presença física no evento, sabemos que a viagem para um workshop no Reino 

Unido - especialmente partindo da América Latina - é bastante custosa. Desta forma, nós aceitaremos 

um número limitado de contribuições via Skype.  

SUBMISSÃO DE RESUMOS:  

Os resumos podem ser submetidos em Espanhol, Português ou Inglês, resumindo os objetivos do 

artigo proposto e explicando como esses se relacionam com as questões-chave abordadas nesta 

chamada. Os resumos não devem exceder 200 palavras e devem incluir os nomes, informações de 

contato e afiliação de todos os autores. Com base no método de contra-cartografia (veja por exemplo o 

“Isto não é um Atlas”), como parte do workshop, estaremos também produzindo um mapa colaborativo 

para visualizar nossas diferentes perspectivas sobre alternativas ao desenvolvimento dentro dos 

Territórios Contestados. Para isso, solicitaremos que cada participante traga um artefato (por exemplo, 

uma foto, pintura, poema, etc.) que ajudem a esclarecer a sua perspectiva no assunto. Será dada 

prioridade para doutorandos e pesquisadores em início de carreira, mas o evento é aberto a todos. 

Por favor envie o resumo até: 13 de dezembro de 2019 

Envie o resumo para: development_alternatives_sheffield@outlook.com 

 

DINÂMICAS DO WORKSHOP:  

Todos os participantes aceitos deverão produzir uma peça escrita em inglês, espanhol ou português (não 

mais que 900-1250 palavras) até 17 de janeiro de 2020. Convidamos artigos acadêmicos breves, bem 

como outros tipos de representações escritas (ficção, poesia ou outras expressões artísticas). A peça será 

compartilhada com todos os participantes antes do workshop, para preparar melhor a interação e a 

discussão. O presidente de cada sessão então utilizará essas contribuições para iniciar uma conversa no 

painel entre os palestrantes e os participantes em geral. Não utilizaremos apresentações convencionais 

de PowerPoint como parte deste evento. No entanto, os participantes podem se basear em fotos ou 

outras representações para auxiliar nas suas colocações. Se os participantes concordarem, gostaríamos 

de publicar suas contribuições escritas, bem como o mapa coletivo, no site web.  

https://whiterose.ac.uk/collaborationfunds/contested-territories-interdisciplinary-dialogues-on-conflict-resistance-and-development-alterna-tives-in-latin-america/
https://whiterose.ac.uk/collaborationfunds/contested-territories-interdisciplinary-dialogues-on-conflict-resistance-and-development-alterna-tives-in-latin-america/
http://www.contested-territories.net/

