Appel à communications pour le Symposium lors du
56ème Congrès international des américanistes

Appel à communications pour le Symposium lors du 56ème Congrès international des
américanistes à Salamanque qui aura lieu du 15 au 20 juillet 2018. Il est organisé par le
CRILUS (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde LUSophone) - EA 369
Études Romanes de l'Université Paris Nanterre, le LIS - Université de Lorraine et le CREDA
- UMR 7227 - de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Date(s)
le 20 octobre 2017
Envoi des propositions de contributions avant le 20/10/2017
Lieu(x)
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Salamanque, Espagne

Descriptif :

Uma perspectiva conectada da América Latina. A difusão de ideias e de experiências entre categorias
s o c i a i s .
O eixo temático deste simpósio propõe abordar a dimensão vertical e horizontal da circulação de práticas e
conhecimentos
entre
categorias
sociais.
Trata-se de articular a inter-relação da perspectiva social com a aproximação espacial das dinâmicas através das
quais
circulam
e
às
quais
estão
veiculadas
ideias
e
experiências.
A articulação de ambos os aspectos permitiria revelar a complexidade desta relação e refletir sobre os
mecanismos teóricos que evidenciam a permeabilidade social entre as práticas, conhecimentos e ideias.
A partir de uma visão horizontal, a noção de transferência não se refere apenas à circulação de ideias e
experiências, mas principalmente à sua capacidade de transformação. Tal noção não se restringe às trocas e à
circulação, já que é a interpretação e a capacidade transformadora das mesmas que está em jogo (como a
circulação
do
catolicismo
na
segunda
metade
do
século
XX).
Por outro lado, partindo de uma visão verticaldas transferências, pretende-se considerar a perspectiva tanto
ascendente quanto descendente da circulação. A partir desta premissa da verticalidade, serão analisados os
mecanismos descendentes que veiculam e difundem os saberes, as ideias e as experiências das elites à
sociedade. Da mesma forma, mas em sentido inverso, será observado o desenvolvimento dos movimentos de
disseminação ascendentes que emanam da sociedade civil e que permitem a transmissão, o reconhecimento e a
legitimação dos ideais e práticas socioculturais considerados marginais. (ex : ressignificação da cultura urbana
nas
grandes
cidades
brasileiras
no
século
XX-XXI)
.
Após o simpósio, os comunicantes serão convidados a submeter o resultado dos trabalhos apresentados.
Serão selecionados os melhores artigos para uma publicação em livro.
Envio
de
propostas
de
comunicação:
A plataforma informática do Congresso é o único meio para o envio das propostas de comunicação:
ica2018.es/estudios-sociales/
Idiomas: Espanhol, Português, Inglês

ORGANIZADORES :
Maria Elisa Alonso (LIS, Université de Lorraine et CREDA - UMR 7227, Sorbonne Nouvelle Paris 3)
Sandra Assunção (CRILUS - EA 369 Études Romanes, Paris Nanterre)
Para consultar o cronograma, acesse: ica2018.es/fechas-importantes/
Para maiores informações: ica2018.es/inicio/
Um recapitulativo da chamada para trabalhos encontra-se em anexo em português e em espanhol.
Partenaires :

Mis à jour le 11 septembre 2017
Contact :
Sandra Assunção : sassuncao@parisnanterre.fr
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Fichier joint
CONGRESO ICA 2018-Simposio-espanhol.pdf (PDF, 312 Ko)
CONGRESO ICA 2018-Simposio- portugues.pdf (PDF, 324 Ko)

DATAS IMPORTANTES

15 de junho de 2017: Início do prazo para o envio das propostas de comunicação.
20 de outubro de 2017: Encerramento do prazo de apresentação das
propostas de comunicação.
31 de outubro de 2017: Divulgação das propostas aceitas
Até 1° de junho de 2018: Envio das comunicações através da plataforma do
Congresso.

L'EA Études Romanes :

Présentation de l'équipe d'accueil
Axes de recherche
Membres
Manifestations scientifiques
Partenariats
Publications
Thèses
L'École doctorale ED138
Catalogue de la bibliothèque

https://crilus.parisnanterre.fr/manifestations-/appel-a-communications-pour-le-symposium-lors-du-56eme-congres-internat
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