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REALIZAÇÃO

1 a 5 de dezembro de 2008

Universidade de São Paulo
Departamento de Geografia

Homenagem ao Centenário
de Nascimento de

GEOGRAFIA:
Tradições e Perspectivas

I N T E R N A C I O N A L

ENCONTRO

Pierre Monbeig, o pioneiro instituidor da
Geografia na Universidade de São Paulo, onde
permaneceu de 1935 a 1946 e com a qual
sempre manteve o vínculo, praticou uma
Geografia rigorosa e aberta a interlocuções com a
História e com outras disciplinas afins. A
programação proposta para o evento é, portanto,
bastante pertinente como homenagem ao
mestre. Nesse sentido, os ensinamentos de
Monbeig estarão presentes numa seção
específica, mas também ao longo de todo o
seminário, em temas como as migrações, a
urbanização, a observação e a representação das
paisagens, e o diálogo da geografia com a
história e natureza.

Contrariando as perspectivas sombrias
elaboradas nas décadas de 1960 e 1970 sobre o
futuro do campo disciplinar, a Geografia adentra
no século XXI mostrando uma pertinência teórica
e uma vitalidade acadêmica ímpar em sua
história. Diferentes correntes metodológicas e
variadas abordagens empíricas são exercitadas
no
âmbito
da
pesquisa
geográfica
contemporânea, conferindo a este campo um
interesse que recobre desde a ação humana
sobre os meios naturais e seus impactos
ambientais progressivos até a formação das
identidades culturais referenciadas em lugares e
suas projeções em leituras subjetivas. Foi-se o
tempo dos empirismos e do cientificismo na
prática da disciplina. O espaço – tal como
trabalhado por Henri Lefébvre, Milton Santos ou
Paul Claval – tornou-se complexo aos olhos dos
geógrafos,
possibilitando-os
a
gerar
interpretações mais sofisticadas acerca da relação
das sociedades com a superfície da Terra.

O resultado da avaliação será divulgado até 15
de setembro de 2008.

tradicoes.perspectivas@gmail.com

O resumo deve ser encaminhado até o dia 30
de agosto de 2008 para o e-mail:

Os autores devem enviar o resumo para
compor as sessões de comunicações livre com no
máximo 500 palavras, elaborado em Word, página
tamanho A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5cm,
parágrafo justificado, título centralizado, nome
completo do(s) autor(es), nome da instituição e
endereço eletrônico do(s) autor(es) e eixo temático
desejado

Resumo

NORMAS PARA O RESUMO E O TEXTO

1. processo de urbanização e metropolização
2. espaço: imagens e representações gráficas
3. território, economia e desenvolvimento
regional
4. planejamento e gestão do território
5. geografia histórica e formação territorial
brasileira
6. paisagem e ambiente
7. estudos teóricos e aplicados em
climatologia tropical
8. formas, materiais e processos na zona
tropical úmida
9. espaço: ensino, imagens e representações
gráficas

EIXOS TEMÁTICOS

No evento
Profissional R$ 250,00
Estudantes: graduação e pós-graduação R$200,00

De 16.08.2008 a 30.11.2008
Profissional R$200,00
Estudantes: graduação e pós-graduação R$150,00

Até 15.08.2008
Profissional R$ 150,00
Estudantes: graduação e pós-graduação R$100,00

TAXA DE INSCRIÇÃO

tradicoes.perspectivas@gmail.com

O Texto completo deve ser enviado até dia 30 de
setembro de 2008 para o e-mail:

Os autores cujos resumos forem aceitos,
deverão enviar o texto completo, contendo entre 15
e 20 páginas, elaborado em Word, página tamanho
A4, margens de
2,0 cm, fonte Arial 12,
espaçamento 1,5 cm, parágrafo justificado e com
recuo de 1,5 cm, título centralizado, nome completo
do(s) autor(es), nome da instituição e endereço
eletrônico do(s) autor(es), com figuras, mapas,
fotografias, tabelas e quadros no corpo do texto e
indicar o eixo temático desejado.

Texto Completo

