TERCEIRO COLÓQUIO TERRITÓRIO AUTÔNOMO
Tributo à memória de Murray Bookchin (1921-2006)
30 de novembro, 1 e 2 de dezembro de 2016
UFRJ - Rio de Janeiro
http://territorioautonomo.wordpress.com
PRIMEIRA CIRCULAR

Entendido em sentido amplo e não sectário, o pensamento libertário compreende uma
multiplicidade de correntes e perspectivas, do anarquismo clássico ao autonomismo. O que elas
têm em comum é, sobretudo, a objeção simultânea ao status quo capitalista (e a todo o cortejo de
opressões constantemente reproduzidas em nossas sociedades: exploração de classe, racismo,
patriarcalismo etc.) e ao “socialismo” burocrático e seus pressupostos autoritários.
Em 2016 completam-se 10 anos do falecimento de um dos mais proeminentes pensadores
libertários da segunda metade do século XX, o estadunidense Murray Bookchin. Acreditamos
que, apesar de sua obra ser de grande importância para nós, ainda é bastante desconhecida no
Brasil, justificando um tributo à sua memória.
Gostaríamos, pois, de convidar todos os cientistas (geógrafos e não geógrafos) e ativistas
interessados em discutir e construir alternativas, tanto teóricas quanto de engajamento, a partir de
uma tal perspectiva, para participar do Terceiro Colóquio Território Autônomo − tributo à
memória de Murray Bookchin (1921-2016), organizado pela Rede Reclus-Kropotkin de
Estudos Libertários (ReKro) que será realizado nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, no
campus do Fundão da UFRJ, no Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO

ENVIO DE TRABALHOS
Os trabalhos a serem enviados para o Terceiro Colóquio Território Autônomo serão encaixados
no Grupo de Trabalho único, Diferentes tipos de opressão e diferentes agendas de luta. O/a
autor/a deverá enviar seu trabalho para avaliação e os trabalhos aceitos serão publicados
previamente no site do evento. Este pode ser tanto uma reflexão teórica quanto um estudo
empírico. Em se tratando de trabalhos empíricos, estes tanto podem ser estudos de caso quanto
comparativos, e podem ser atinentes a qualquer escala (local, regional etc.); entretanto, as
referências teóricas devem ser devidamente explicitadas. Da mesma forma que é razoável
presumir que uma reflexão teórica, por suas qualidades, sirva para iluminar e orientar
investigações empíricas, é de se esperar que o trabalho empírico possa realimentar o debate
teórico.
A versão final do trabalho completo deverá ser enviada até o dia 28

de setembro.

Além disso, os trabalhos precisam estar de acordo com os seguintes critérios:
Tamanho: De 8 a 15 páginas, incluindo referências e eventuais figuras utilizadas.
Margens: Esquerda e Superior, 3 cm; Direita e inferior, 2 cm.
Fonte: Arial, tamanho 12.
Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.
Formato: .pdf
Os
trabalhos
deverão
ser
enviados
ao
seguinte
endereço
eletrônico:
coloquioterritorioautonomo@gmail.com .
Após selecionados, os trabalhos serão disponibilizados previamente no site do evento mediante a
efetivação da contribuição detalhada no tópico a seguir. Dessa forma, todos os/as participantes
poderão ter acesso aos textos e, assim, enriquecer os debates. Não haverá apresentação formal
dos trabalhos, mas sim a realização de um debate entre os presentes, suscitado por questões
formuladas pelos coordenadores do Grupo de Trabalho.
Serão emitidos, em formato digital, documentos referentes à participação no evento para fins de
comprovação, de acordo com o caso (trabalho, diárias, etc.).

FINANCIAMENTO
O Terceiro Colóquio Território Autônomo não conta com qualquer financiamento oficial. Para
custear as despesas com material de divulgação, lanches de intervalo de atividades, uma mostra
sobre Murray Bookchin durante o evento, e outras eventuais despesas, solicitamos a contribuição
de 30 reais por parte daqueles que enviarem seus trabalhos para o GT. Haverá uma prestação de
contas ao final do evento com o detalhamento de todas as entradas e saídas. Em breve será
divulgada a forma de realizar o pagamento.

REALIZAÇÃO

