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SEMINÁRIO CPDA 40 ANOS 

RIO DE JANEIRO,  30 DE NOVEMBRO, 1  E 2  DE DEZEMBRO DE 2016  

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

OS GTs OCORRERÃO DIA 2/12 

 

 

 

GT 1: Estudos de Cultura e Mundo Rural 

Moderadoras/Debatedoras: 

Maria José Carneiro (CPDA/UFRRJ) 

Elisa Guaraná de Castro (CPDA/UFRRJ) 

 

Ementa 

O GT “Estudos de Cultura e Mundo Rural” propõe a análise dos processos de produção 

de significações culturais sobre o mundo rural. Tais processos, constituintes das 

experiências e relações sociais, são percebidos como espaços em disputa. Esta perspectiva 

inclui discursos textuais e iconográficos que constroem as definições do rural e do urbano, 

do moderno e dos processos de urbanização, da noção de desenvolvimento e das 

estratégias e instituições condizentes, da cultura política e do pensamento social. Os 

trabalhos a serem apresentados podem versar sobre esses temas e ainda propor reflexões 

sobre as consequências dos processos de constituição identitária de atores e de identidades 

sociais do mundo rural contemporâneo. Mulheres, povos e comunidades tradicionais, 

juventude, dentre outros são marcadores sociais, bem como podem representar categorias 

ordenadoras de identidades sociais e políticas. Os trabalhos apresentados podem focar 

debates teóricos sobre a temática do GT ou tratar de pesquisas empíricas. Seus recortes 

podem considerar perspectivas disciplinares das Ciências Sociais, multidisciplinares e/ou 

históricas; a recuperação de memórias e de tradições, bem como sua reinvenção 

permanente, a partir de processos complexos de criação/hibridação. 

 

Envio de trabalhos para: gt1culturaemundorural@gmail.com 

 

 

GT 2: Natureza, Ciências e Saberes 

Moderadores/Debatedores: 

Andrey Cordeiro (CPDA/UFRRJ) 

Claudia Schmitt (CPDA/UFRRJ) 

 

Ementa 

O GT “Natureza, Ciência e Saberes” constitui-se como um espaço de discussão teórica e 

metodológica e de intercâmbio de experiências de pesquisa que buscam problematizar, 

sob diferentes perspectivas, as relações que se estabelecem entre processos sociais e eco-

lógicos na estruturação dos sistemas agrícolas, na produção e consumo de alimentos, no 
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controle e apropriação de fontes e fluxos de energia e na constituição dos espaços rurais. 

Especial atenção será dedicada aos processos de produção de conhecimentos e formas de 

organização do poder através dos quais vão sendo tecidas as relações entre o “social” e o 

“material”. Serão acolhidos trabalhos relacionados aos seguintes temas: emergência e 

transformação dos paradigmas científicos, tecnológicos e de planejamento relacionados 

à agricultura e ao ambiente; dinâmicas de interação entre “conhecimentos científicos” e 

“outros saberes”; atores sociais, conflitos socioambientais e novas ontologias; o conheci-

mento perito relacionado à agricultura, à alimentação e à “natureza” nas dinâmicas do 

sistema agroalimentar e do rural contemporâneo; inovação tecnológica e transições so-

ciotécnicas na agricultura; perigos e incertezas relacionados às novas tecnologias em sua 

conexão com a produção de alimentos e a sustentabilidade dos espaços rurais; linguagens 

de valoração da natureza; apropriação e manejo da biodiversidade – aspectos políticos, 

materiais e simbólicos; conservação e manejo dos ecossistemas e dos recursos naturais; 

limites à intervenção humana sobre os ecossistemas e ciclos biogeoquímicos; saberes am-

bientais e dinâmicas territoriais; desenvolvimento e sustentabilidade; relações metabóli-

cas sociedade-natureza na produção do rural e do urbano; mudanças climáticas e trans-

formações na agricultura e no rural; “o social” e o “ambiental” nos quadros de interpre-

tação das ciências sociais. 

 

Envio de trabalhos para: gt2naturezacienciassaberes@gmail.com 

 

 

GT 3: Instituições, Mercados e Regulação 

Moderadores/Debatedores: 

Georges Flexor (CPDA/UFRRJ) 

Fátima Portilho (CPDA/UFRRJ) 

 

Ementa 

O GT “Instituições Mercados e Regulação” será dedicado à reflexão sobre as transforma-

ções nas políticas públicas, nas instituições, nos mercados, nas estratégias empresariais e 

nas práticas de consumo alimentar (domésticas e organizacionais) e os impactos das mes-

mas sobre o desenvolvimento, levando em conta o reordenamento das relações público-

privado e os padrões de articulação de interesses. O grupo privilegiará debates sobre mu-

danças institucionais, tecnológicas e culturais e suas influências na dinâmica do sistema 

agroalimentar, na construção e reestruturação dos mercados, no comportamento das or-

ganizações e nos movimentos sociais em torno da alimentação. Os debates incluirão, 

ainda, reflexões sobre a diversidade das formas de governança dos recursos naturais. 

Envio de trabalhos para: gt3instituicoesmercados@gmail.com 

 

 

GT 4: Políticas públicas, relações de poder e atores sociais 

Moderadores/Debatedores: 

Regina Bruno (CPDA/UFRRJ) 

Raimundo Santos (CPDA/UFRRJ) 
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Ementa 

Este GT “Políticas públicas, relações de poder e atores sociais” pretende promover o 

debate sobre diferentes aspectos das políticas públicas dirigidas ao mundo rural, sua 

formulação e implementação em contextos de disputas de poder, com realce para a 

interação e conflitos entre os agentes estatais, os atores econômicos privilegiados e os 

grupos sociais subalternos. O GT pretende atrair trabalhos oriundos de diferentes campos 

disciplinares, e almeja acolher diversas formas de análises: estudos de casos de políticas 

específicas, análises comparativas, análises de discursos e/ou de interação entre diferentes 

atores de governo e sociais, métodos mistos, que aliam aspectos quantitativos com 

qualitativos, entre outras abordagens. Serão bem-vindas reflexões sobre políticas e 

processos sociais relacionadas ao uso de recursos naturais e meio ambiente; povos e 

comunidades tradicionais; ações e estratégias discursivas do agronegócio; 

desenvolvimento sustentável, representação de interesses. 

 

Envio de trabalhos para: gt4politicasestadoatores@gmail.com 

 

 

GT 5: Movimentos Sociais 

Moderadores/Debatedores: 

Débora Lerrer (CPDA/UFRRJ) 

Thereza Menezes (CPDA/UFRRJ) 

 

Ementa 

A partir de experiências de pesquisa ancoradas na temática dos movimentos sociais no 

campo, o GT “Movimentos Sociais” pretende promover o diálogo de trabalhos que pro-

blematizem a diversidade de configurações de ação coletiva, demandas, identidades e 

agentes mobilizados no meio rural. Busca-se refletir sobre temas tais como: conflitos ter-

ritoriais, expropriação, deslocamentos e processos de territorialização; formas cotidianas 

e informais de resistência; mobilizações por reconhecimento social e a emergência de 

novas identidades e  valores associadas a gênero, geração, etnia associados a uma plura-

lidade de expressões de engajamento; mobilizações no campo, sustentabilidade e a vari-

ável ambiental e ecológica; representação sindical e novas dinâmicas de organização e 

representação: agências, associações, colegiados e redes; dinâmicas de relação entre 

agentes mobilizados, instituições do Estado e mediadores. 

 

Envio de trabalhos para: gt5movimentossociais@gmail.com 

 

 

Envio de trabalhos: até 15 de outubro 

Formato dos trabalhos: artigo de até 15 páginas (incluindo bibliografia); Times New 

Roman tamanho 12; espaçamento entre linhas: 1,5. 
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