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1º Circular 
I Workshop Nacional  

PAISAGENS PATRIMONIAIS E ARTÍSTICAS NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA 
O entre mundos da vida e os reconhecimentos possíveis 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus de Pau dos Ferros (CAPF) 

25 e 26 de maio de 2020 

 
 

Apresentação 
O Workshop surgiu a partir de diálogos e entendimentos entre os membros da rede de pesquisa Observatório 

das Paisagens Patrimoniais e Artes Latino-Americanas (OPPALA), composta em 2018 por pesquisadores da UFC, 

UECE, UEMA, UFRN, UERN, IFCE, Universidade de Quilmes na Argentina acerca das geografias culturais, tanto 

materiais como simbólicas das manifestações artísticas-patrimoniais Latino-Americanas que se intercambiam entre 

permanências e mudanças na paisagem e seus respectivos mundos da vida intersubjetivamente compartilhados. 

Deste modo, houve em fevereiro de 2018 o I Colóquio da Rede OPPALA, organizado em Fortaleza (CE), pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Estadual 

do Ceará (UECE). Neste ano, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Espaço, Ensino e Ciências Humanas (GEPEECH) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Departamento de Geografia do Campus de Pau dos Ferros adentrou na 

referida rede de pesquisa. 

Para tanto, foi planejado para o ano de 2020, dois eventos preparatórios para o II Colóquio da Rede OPPALA, 

o qual será concretizado em Fortaleza (Ceará) em agosto de 2020. Sendo o primeiro programado para 16 a 17 de abril 

de 2020 na Universidade Nacional de Quilmes em Buenos Aires com o tema ESPACIOS DE ARTE y PATRIMONIO: 
territórios em diálogo entre o local e o global. O segundo do qual trata esta proposição, será realizado nos dias 

25 e 26 de maio de 2020 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus de Pau dos Ferros (CAPF), como 

o I WORKSHOP NACIONAL PAISAGENS PATRIMONIAIS E ARTÍSTICAS NO BRASIL E NA AMÉRICA 
LATINA: o entre mundos da vida e os reconhecimentos possíveis. 

Neste contexto, este Workshop busca socializar pela paisagem, arte e mundo, trajetórias de pesquisas e 

experiências teóricas, empíricas e metodológicas acerca de suas expressões e representações. Parte-se do Brasil e se 

hibridiza na América Latina, seja pela racionalidade de seus usos culturais, econômicos e políticos dos espaços-tempos 

rituais que a diferenciam geograficamente ou pela comunicação na qual seus agentes e suas gentes se conectam para 

materializar e simbolizar as suas tradições, os grupos sociais e as pessoas socializadas em espaços intersubjetivos ou 

públicos comunicativos. 

Estes espaços públicos, comunicativo e intersubjetivo, se apresentam como mundos da vida geográficos, uma 

totalidade-mundo, o mundo dos objetos, o mundo das ações sociais e o mundo das personalidades configuradas pelo 

meio da linguagem voltada par ao entendimento mútuo e expressos como paisagem. Assim, estes mundos são pano de 

fundo das tramas do reconhecimento recíproco, das alteridades, dos encontros e dos desencontros das imagens e 

pensamentos de uma geografia cultural da arte e do patrimônio acerca das pluralidades temáticas da vida, as feiras 

livres, filmes, obras literárias, danças, músicas e pinturas como expressões dramatúrgicas do ser e estar do sujeito em 

latitudes brasileiras a longitudes latino-americanas. 

A finalidade é construir entendimentos possíveis acerca de uma geografia das paisagens patrimoniais e 

artísticas do Brasil e da América Latina, conectadas a mundos da vida enquanto espaços geográficos produzidos em 

suas tradições e ressignificados na modernidade a partir dos reconhecimentos possíveis nas dimensões da cultura como 

armazém do saber, da sociedade como totalidade das normas e instituições e das personalidades enquanto movimento 

de construção pessoal das identidades. 

 

Modalidades de inscrição 
Pesquisadores da Rede OPPALA 40,00 R$* 

Estudantes de Graduação 50,00 R$ 

Estudantes de Pós-Graduação 70,00 R$ 

Demais Profissionais  80,00 R$ 

Dados bancários 

 

Banco do Brasil:  

Agencia: 1109-6 

Conta Poupança: 26.074-6 Variação: 1 

Em nome de: Rosalvo Nobre Carneiro 
* Os pesquisadores da rede OPPALA no ato de sua inscrição deverão apresentar uma declaração do líder do grupo de pesquisa associado à rede, como 

forma de comprovação de sua inserção na modalidade de inscrição Pesquisadores da Rede OPPALA.  

 

https://gepeechuern.wixsite.com/oppalaentremundos


https://gepeechuern.wixsite.com/oppalaentremundos 

Informações sobre os trabalhos  
 

• Resumos Expandidos 
➢ A inscrição com trabalho ocorrerá por meio de resumo expandido: 

➢ Laudas: entre 4 a 6; 

➢ Todos os resumos aprovados serão publicados em Anais 

➢ Autores: no máximo 3. 

➢ Quantidade: apenas 1 por autores (não haverá distinção de autoria e de coautoria) 

➢ Os resumos expandidos poderão ser submetidos por seus autores, exclusivamente, para um dos três 

Espaços Públicos de Comunicação (EPCS).  

➢ Encaminhar o resumo completo (modelo no site) e o comprovante de pagamento pelo formulário 

online.  

 

• Artigos completos  
➢ Resumos expandidos, indicados pela Comissão Científica, serão selecionados e transformados em 

artigos completos para compor um E-book do evento. 

➢ Apenas os resumos expandidos que foram apresentados nos Espaços Públicos de Comunicação 

poderão concorrer à publicação em E-book. 

➢ O modelo estará disponível após o evento, e os autores terão o prazo de 30 dias para enviar o texto 

completo. 

 

Os Espaços Públicos de Comunicação (EPC) 
 

• (EPC1) Espaço Público de Comunicação - Patrimônios dos mundos da vida: diálogos entre 
cultura, dinheiro e poder.  
Coordenação: Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro (UERN)  

Ementa: O patrimônio se transforma em uma categoria/conceito da geografia cultural ao dialogar com as 

múltiplas dimensões que ressignificam o universo das manifestações festivas, estéticas, linguísticas, corporais 

e visuais do sujeito no que compele a sua natureza paisagística como espaço geográfico compartilhado 

intersubjetivamente entre o eu, o outro, os objetos e pensamentos que dele são reconstruídos continuamente. 

Para tanto, ele se naturaliza como tal enquanto mundos da vida que se comunicam entre e através da: cultura 

como repositório dos saberes e linguagens tradicionais e modernas das pessoas e seus grupos urbano-rurais de 

origem ou transição; dinheiro como símbolo material que projeta no espaço-tempo do brasil a países latinos, 

outros fluxos de comportamento e expressões artísticas da arte e patrimônio; poder como organismo politico 

que racionaliza no formato de leis, normas e instituições públicas, a maneira e a identidade que a cultura se 

comunicara com os sujeitos nesta era moderna.  

 

• (EPC2) Espaço Público de Comunicação - O mundo das artes: temas e horizontes espaço-
temporais.  
Coordenação: Prof. Me Fábio Rodrigo Fernandes Araújo (GEPEECH/UERN)  

Ementa: A arte como essência material e simbólica da vida nas cidades e campos, tem como objetivo final, 

especializar em grande escala, os meios de identificação intersubjetiva das pessoas para com as questões e 

respostas que são inerentes as diferenças e interpretações dos seus respectivos mundos da vida. Por isso, em 

sua concepção moderna, a construção artística se geograficiza em dois parâmetros: temas que são 

problematizadores as formas de se comunicar com o outro, enquanto pessoa e a arte que ele produz; 

horizontes que são as atitudes, valores e noções epistemologicamente comunicativas em relação ao 

alargamento espaço-temporal de suas transições, dissidências e ações narrativas.  

 
• (EPC3) Espaço Público de Comunicação - Educação geográfica das paisagens artísticas e 

patrimoniais  
Coordenação: Prof. Me Miqueia Virginio da Silva (GEPEECH/UERN) e Prof. Me. Francisco Ringostar 

Pinto (GEPEECH/UERN) 

Ementa: A educação geográfica para fins e objetos de conhecimento da geografia cultural, tem como um de 

seus mais prolíferos trajetos teóricos e metodológico, o conceito de paisagem como dimensão intersubjetiva e 

sensorial da cultura que se sente, aprende e constrói-se na escola pela relação interativa entre pessoas, 

símbolos e modos de se apreender o cotidiano dos espaços escolares formais e informais, por meio do entorno 

de tradições, vestuários e comportamentos da comunidade linguística que dele é produzido e reproduzido pela 

fala e a imagem dos estudantes e docentes acerca de seus mundos da vida original. Desta forma, a paisagem 

como arte é compreendida na condição de dimensão iconográfica, sonora, festiva e textual da geografia 
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escolar, quando nos espaços educacionais é preservada por meio do currículo e da didática dos professores, os 

traços e cartográficas de seu mundo da vida. A paisagem na perspectiva patrimonial são os contextos de 

identidade urbana-rural dos estudantes e professores, que são vistas por meio da arquitetura histórica das 

cidades, das maneiras de se comemorar alguma data de teor religioso, significados plurais de suas narrativas 

da culinária, danças e atos de fala, nos quais assim, eles preservam e a ressignificam pela junção entre 

educação geográfica da ciência, arte e temas físico-naturais. 

 

Programação 
25/05/2020 Atividades 

07h - 08h Credenciamento 

08h - 09h Dinâmica de acolhimento: comunicação como troca de emoção 

09h - 11h MESA TEMÁTICA 1  
Paisagens patrimoniais: o entre mundos da vida e os reconhecimentos possíveis 

14h - 17h Oficinas ou minicursos temáticos da rede OPPALA 

19h - 22h MESA TEMÁTICA 2  
Paisagens artísticas: o entre mundos da vida e os reconhecimentos possíveis 

 

26/05/2020 Atividades 
08h - 12h (EPC1) Espaço Público de Comunicação  

Patrimônios dos mundos da vida: diálogos entre cultura, dinheiro e poder 

08h - 12h (EPC2) Espaço Público de Comunicação  
O mundo das artes: temas e horizontes espaço temporais 

08h - 12h (EPC3) Espaço Público de Comunicação  
Educação geográfica das paisagens artísticas e patrimoniais 

14h - 17h Fórum da rede OPPALA e os consensos em construção 

19h - 20h Interpretações do Brasil e America Latina pelos olhares da rede OPPALA  

20h - 21h Apresentação cultural (Grupo de Caboclos e Rei do Congo de Major Sales) 

21h - 23h Jantar por adesão em alusão ao dia do geógrafo e da geógrafa 

 

Cronograma: 
Atividade Prazo final 

Inscrição no evento como ouvinte 25 de maio de 2020 

Submissão de resumos expandidos  15 de abril de 2020 

Cartas de aceite para resumos expandidos Uma Semana após prazo final de submissão  

 

Contato para mais informações 
gepeechuern@gmail.com 

 

Comissão Organizadora:  
Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro (UERN)  

Prof. Dr. Andreza Tacyana Felix de Carvalho (UERN)  

 

Comitê científico:  
Prof. Dr. Alessando Dozena (UFRN)  

Prof. Dr. Andreza Tacyana Felix de Carvalho (UERN)  

Prof. Dr. Christian Dennys Monteiro de Oliveira (UFC)  

Prof. Dr. Janio Roque Barros de Castro (UNEB)  

Prof. Dr. José Erimar dos Santos (UFERSA)  

Prof. Dr. Karlla Christine Araújo Souza (UERN)  

Prof. Dr. Maria Losângela de Souza Martins (UERN) 

Prof. Dr. Neusa de Fatima Mariano (UFSCAR)  

Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro (UERN)  

Prof. Dr. Rosemberg Aparecido Lopes Ferracini (UFT)  

Prof. Dr. Sheyla Maria Fontenele Macedo (UERN)  

Prof. Dr. Tiago Vieira Cavalcante (UFC) 

 

Comissão de Apoio 

Pesquisadores do GEPEECH 

 

https://gepeechuern.wixsite.com/oppalaentremundos
mailto:gepeechuern@gmail.com

