
Contemporaneamente Antropologia & Storia (Grupo de estudiantes de história): 

II call for papers

AMÉRICA LATINA E DINAMISMO TERRITORIAL: COLABORAR NA REALIZAÇÃO 
DE UM LIVRO

(América Latina, Território, Viagem, Recursos, Lutas, Trabalho, Geografia, Antropologia, História)

Com	  esta	  mensagem	  o	  grupo	  estudantil	  Contemporaneamente Antropologia & Storia quer	  
dirigir-‐-‐-‐se	  a	  todos	  os	  estudantes, pesquisadores e pessoal académico, que queiram contribuir para 
a realização de um livro que	  reunirá	  várias	  pesquisas	  sobre	  a	  América	  Latina	  e	  aos	  seus	  
dinamismos	  territoriais	  nos	  últimos	  trinta	  anos.	  O	  livro	  que	  resultará	  desta	  colaboração	  
coletiva	  será	  financiado	  graças	  ao	  aviso	  de	  concurso	  para	  as	  atividades	  autogestionadas	  
publicado	  pela	  Universidade	  Ca’	  Foscari	  de	  Veneza.

Depois	  da	  frutuosa	  experiência	  de	  Questa terra è la mia terra (ISBN	  978-‐-‐-‐	  88-‐-‐-‐97928-‐-‐-‐22-‐-‐-‐
5),	  publicado	  recentemente	  pela	  LT2	  e	  gerido	  por	  Contemporaneamente pelo	  que	  diz	  respeito	  
à	  curadoria,	  à	  seleção	  e	  à	  revisão	  dos	  textos,	  decidimos	  tornar	  a	  propor	  a	  experiência,	  mas	  
desta	  vez	  concentrando	  a	  nossa	  atenção	  numa	  temática	  igualmente	  vasta	  mas	  delimitável	  
dentro	  das	  fronteiras	  do	  continente	  latino-‐-‐-‐americano.

Estamos	  à	  procura	  de	  ensaios meritórios, entre	  a antropologia, as ciências sociais e a história, e 
reportagens fotográficas sobre	  a	  América Latina e os seus dinamismos territoriais: da	  gestão	  dos	  
recursos	  ao	  mundo	  do	  trabalho,	  das	  perspetivas	  urbanas	  à	  geografia,	  da	  antropologia	  da	  
paisagem	  às	  experiências	  de	  viagem.

Contemporaneamente (Grupo de estudiantes de história) quer	  prosseguir	  no	  intento	  que	  o	  
constituiu:	  continuar	  no	  diálogo	  entre	  disciplinas	  e	  abordagens	  diferentes,	  através	  duma	  
linguagem	  mais	  simples	  e	  sem	  retórica,	  visando	  uma	  comunicação,	  desta	  vez	  com	  imagens	  
também,	  que	  seja	  o	  menos	  autorreferencial	  possível	  e	  longe	  de	  superabundâncias	  teóricas.



A	  união	  entre	  imagem	  e	  narração	  visa	  propor	  uma	  coletânea	  heterogênea	  e	  cheia	  de	  
estímulos	  mesmo	  visuais	  que	  frisem	  o	  valor	  experiencial	  subjacente	  às	  próprias	  pesquisas.	  As	  
várias	  contribuições,	  que	  auspicamos	  forem	  o	  mais	  originais	  possível,	  formarão	  um	  mosaico	  
diversificado:	  conduzir-‐-‐-‐nos-‐-‐-‐ão	  por	  um	  percurso	  de	  conhecimento	  e	  aproximação	  dos	  
territórios	  latino-‐-‐-‐americanos,	  na	  complexidade	  das	  geografias,	  que	  trazem	  consigo	  um	  
conúbio	  de	  história	  e	  histórias,	  atividades	  humanas,	  relações	  sociais,	  emoções	  e	  sensações.

O	  livro	  estará	  disponível	  em	  suporte	  cartáceo	  e	  sobretudo	  no	  formato	  e-book; aderirá	  ao	  
código	  internacional	  ISBN	  e	  a	  outros	  projetos	  de	  difusão	  open-source do	  saber	  como	  Google	  
Livros.	  Um	  comité	  científico	  apoiará	  oficialmente	  a	  publicação.

Serão	  aceites	  contribuções	  em língua italiana, espanhola e portuguesa. Auspicamos	  que	  esta	  
escolha	  plurilinguística	  seja	  um	  enriquecimento	  para	  o	  próprio	  trabalho,	  fonte	  de	  
abordagens	  diversificadas	  e	  origens	  culturais	  diferentes.

Call for papers, Deadline: 1)

Abstract/Resumo	  do	  próprio	  trabalho	  (2000 carácteres) em	  que	  se	  descreve	  o	  conteúdo	  do	  
ensaio	  e	  se	  presenta	  uma	  breve	  nota	  biográfica.

ou

Portfólio	  do	  próprio	  material	  fotográfico	  (máximo 10 fotografias), acompanhado	  por	  uma	  
breve	  descrição	  da	  reportagem	  a	  propor.

A	  enviar	  até	  o	  dia	  30 de junho de 2013 a	  dinamiche.am@gmail.com 2)

Depois	  de	  ter	  recebido	  comunicação	  das	  propostas	  aceites,	  presentação	  da	  própria	  
contribuição	  (20.000 carácteres totais com uma única nota final sobre as fontes e a bibliografia 
utilizadas)

ou

Presentação	  da	  reportagem	  fotográfica	  que	  será	  organizada	  da	  maneira	  seguinte:	  uma	  breve	  
introdução	  (2000	  carácteres),	  a	  série	  de	  fotografias	  (máximo	  10)	  acompanhadas	  por	  algumas	  
legendas	  significativas.	  Os	  textos	  não	  devem	  ser	  necessariamente	  contibuições	  didascálicas:	  
estímulos	  poéticos,	  de	  diário	  de	  viagem,	  breves	  notas	  de	  sensações	  o	  reflexões	  serão	  também	  
aceites.

até	  o	  dia	  10 de setembro de 201������3) Revisão	  das	  provas	  (setembro	  -‐-‐-‐	  novembro)	  4) Paginação	  e	  
pré-‐-‐-‐impressão	  (novembro	  -‐-‐-‐	  dezembro)	  5) Impressão	  (janeiro	  -‐-‐-‐	  fevereiro	  de	  2014)

Caso	  queiram	  colaborar	  connosco	  somente	  pelo	  que	  diz	  respeito	  à	  parte	  técnica	  do	  projeto	  
(revisão	  das	  provas,	  paginação,	  etc.)	  e	  tinham	  experiência	  nesse	  âmbito	  (!),	  convidamo-‐-‐-‐vos	  
a	  enviar-‐-‐-‐nos	  os	  vossos	  contatos.	  Esta	  declaração	  de	  intentos	  não	  quer	  ser	  um	  dogma,	  nem	  
a conclusão	  de	  um	  processo	  de	  discussão,	  mas	  simplesmente	  um	  possível	  incipit	  para	  poder	  
discutir	  livremente	  sobre	  como	  chegar	  a	  um	  resultado	  desfrutável.	  Ficamos	  à	  vossa	  
disposição	  para	  qualquer	  sugestão,	  pergunta,	  crítica	  ou	  observação.
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Para qualquer outra informação e para o envio das contribuições, reenviamo-vos ao seguinte 
endereço:������

dinamiche.am@gmail.com

                            

Contemporaneamente Antropologia & Storia
Sez. a cura degli studenti di storia

Centro Studi Ricerche Latino Americano
(CSRLA) progetto dell' ISHTAR Società 

Coperativa Sociale
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