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4º Colóquio interncacional do Colégio Internacional de Ciências do Territorio (CIST)

Representar os territórios
22-23 março 2018
Université de Rouen Normandie, França
Após três colóquios que procuraram, sucessivamente, fundar as ciências do território, ultrapassar os fronts e
fronteiras, especialmente em termos de colaborações interdisciplinares, e, finalmente, explorar a demanda social
territorial, o 4º Colóqio do CIST visa mobilizar as ciências territoriais para abordar a questão das representações.
O objetivo do colóquio, organizado em 17 sessões, é aproveitar esta abordagem territorial para as representações
e determinar o que ela pode contribuir para a análise dos territórios, de um ponto de vista teórico, metodológico e
empírico.
Oriundas de várias disciplinas, notadamente a psicologia, as análises que tratam das representações tem-se
difundido no conjunto das ciências humanas e são tratadas por aceitações diversas pelos geógrafos, sociólogos,
historiadores ou especialistas de ciências jurídicas e políticas. Tanto o conceito de território como o de
representação são, portanto, capazes, devido a seus múltiplos significados, de permitir o cruzamento de diferentes
temáticas, métodos e disciplinas.
Todas as formas de "representações" são mobilizadas como parte do colóquio: conceitos, ideias, esquemas,
mapas, textos, imagens fixas ou animadas, bancos de dados, vetores multimídias empregadas na construção,
desenvolvimento e a transformação dos territórios. Da mesma forma, as fontes podem ser de um vasto conjunto :
pesquisas, entrevistas, biografias, depoimentos, documentos jurídicos, políticos ou culturais, planos, programas,
projetos ou sonhos, produções artísticas, veículos de publicidades, lúdicas ou ativistas, obras canônicas ou
vestígios fugazes em redes sociais, etc. O essencial será poder convocar um material empírico que possa fornecer
respostas para o debate científico sobre a questão do papel das representações na territorialização das
sociedades.
As proposições de comunicações deverão, obrigatoriamente, inscrever-se em uma das sessões abaixo (os
resumos das sessões estão acessíveis online).

1 – Lutas territoriais e representações sociais
Coordenadores: Laurent BEAUGUITTE (IDEES) & Marta SEVERO (Dicen IDF)

2 – A proliferação de territórios. Eficácia de uma engenharia territorial vs legitimidade política
Coordenadores: Sylvia CALMES-BRUNET (CUREJ) & Yann RICHARD (PRODIG)

3 – Dados web e representações territoriais
Coordenadores: Marta SEVERO (Dicen IDF), Pierre BECKOUCHE (LADYSS), Bernard ELISSALDE (IDEES),
Marianne GUÉROIS (Géographie-cités), Françoise LUCCHINI (IDEES) & Malika MADELIN (PRODIG)

4 – Representar os territórios : os valores de territórios revelados
Coordenadores: Caroline TAFANI, Claudio DETOTTO & Dominique PRUNETTI (LISA)

5 – Os atalhos espaciais e temporais nas representações dos territórios « prioritários »
Coordenadores: Julie VALLÉE (Géographie-cités)

6 – TERRIT’ARTE. Reinventar os territórios pela arte, repensar a arte pelos territórios
Coordenadores: Pauline GUINARD (LAVUE-Mosaïques) & Sylvain GUYOT (Passages)
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7 – Marketing e encenação de territórios: representações materiais e recepções citadinas
Coordenadores: Pascale NEDELEC (CREDA) & Laura PÉAUD (PACTE)

8 – Representar o ciberespaço : paisagens, territórios e soberanias. Desafios geopolíticos e jurídicos
Coordenadores: Frédérick DOUZET (UP8 Castex Chair of Cyberstrategy) & Anne-Thida NORODOM (CUREJ)

9 – A territorialidade e a União Europeia. Representação e percepção de territórios no seio da União
Europeia
Coordenadores: Lydia LEBON (IRENEE) & Sylvia CALMES-BRUNET (CUREJ)

10 – Representações e práticas territoriais da saúde
Coordenadores: Clélia GASQUET-BLANCHARD (EHESP), Virginie CHASLES (EHESPER) & Alain VAGUET (IDEES)

11 – Usos recreativos da natureza : atores, representantes e representações
Coordenadores: Damien FÉMÉNIAS (CETAPS), Ludovic MARTEL (LISA), Frédérique ROUX (VIPS2) & Arnaud
SÉBILEAU (IFEPSA)

12 – Representar os territórios antigos. Estruturação dos « arqueo-territórios » e dinâmicas espaciais em
arqueologia
Coordenadores: Damase MOURALIS, Carole NEHME & Dominique TODISCO (IDEES)

13 – Territórios e ficções. Da construção à recepção e à apropriação : processos cruzados
Coordenadores: Alfonso PINTO (EVS), Géraldine MOLINA (ESO) & Bertrand PLÉVEN (Géographie-cités)

14 – As memórias dos territórios (des)valorizados : transformações metropolitanas sob o prisma das
identidades locais
Coordenadores: Adriana DIACONU (PACTE) & Grégory BUSQUET (LAVUE)

15 – Representar os territórios e a mobilidade
Coordenadores: Marie-Christine FOURNY (PACTE), Paule-Annick DAVOINE (LIG), Sonia CHARDONNEL (PACTE),
Marie HUYGHE (CITERES) & Laurent CAILLY (CITERES)

16 – A representação de territórios em modelos de simulação
Coordenadores: Marion LE TEXIER (IDEES), Arnaud BANOS (Géographie-cités), Clémentine COTTINEAU
(University College London) & Sébastien REY-COYREHOURCQ (IDEES)

17 – Imagens cartográficas e geovisualização por uma representação inovadora de territórios
Coordenadores: Christine ZANIN (Géographie-cités), Paule-Annick DAVOINE (LIG) & Marion LE TEXIER (IDEES)

Datas importantes
§ data limite de submissão de propostas de comunicação: 31 de Agosto de 2017, exclusivamente via o site na
internet do colóquio cist2018.sciencesconf.org.
§ resposta do comité científico ao (s) autor(es) : final de outubro de 2017.

Modalidade das propostas
As propostas devem ser escritos em francês ou Inglês, e seguir o modelo disponível no site do colóquio
cist2018.sciencesconf.org. O tamanho do texto central será composto entre 10 000 e 15 000 caracteres. As
propostas serão analisadas pela comissão e coordenadores científicos das sessões. Nós encorajamos a
submissão de artigos agrupados em torno dos temas das sessões.

Valorização das comunicações selecionadas
Os resumos das comunicações aceitos estaraõ disponíveis on-line no site do colóquio e publicados em um volume
que será entregue a cada participante na abertura da evento; eles também serão depositadas em arquivos abertos
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Hal. Cada coordenador de sessão também tem previsto formas de valorização (número especial de revistas ...).
Finalmente, os organizadores do colóquio desejam obter uma publicação conjunta a partir dos dos feed-backs dos
coordenadores de sessões.

Co-responsáveis do comitê de organização
§ Arnaud Brennetot, IDEES – a.brennetot@wanadoo.fr
§ Clarisse Didelon Loiseau, directrice adjointe du CIST – clarisse.didelon-loiseau@univ-paris1.fr

Contato
§ Marion Gentilhomme – cist2018@sciencesconf.org
§ Todas as informações úteis estão em : cist2018.sciencesconf.org
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