COM A DIFERENÇA TECER A RESISTÊNCIA
3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero
10 a 13 de outubro de 2017
Campina Grande, Paraíba

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS TECNOLÓGICOS

Objetivos do edital
As interpelações queer’s chamam atenção para os vínculos e cumplicidades estabelecidas entre
domínio tecnológico, “transformação da natureza” e “processos de humanização” efetivados por
meio de categorizações racializantes e sexualizantes presentes nos processos de subjetivação
que controlam a localização, fluxo e movência dos corpos no espaço, conformando dinâmicas
desiguais de poder em escalas globais e locais.
Chamam também atenção às infinitas possibilidades de condicionamento do comportamento da
população mundial, dos aparatos governamentais e nos alertam que estratégias de organização
dependerão cada vez mais de como compreendemos as tessituras da logística da dominação e
aprendamos a nos mover nesse espaço. Mostram ainda que a apropriação enviesada por
abordagens localizadas em sistemas de saber colonialistas promovem o empobrecimento das
potencialidades presentes em tecnologias inspiradas em ordens epistemológicas que resistiram à
homogeneização promovida pela colonialidade.
Interessa-nos, portanto, conhecer as possibilidades táticas das invenções articuladas alhures aos
processos de racialização, sexualização que estão na base da geopolítica colonialista; impulsionar
a reflexão e o debate sobre a localização dos aparatos tecnológicos nas estratégias delineadas
por sistemas de controle e dominação, como, por exemplo, a localização dos corpos
subalternizados pela História em relação à tecnologia; as imbricações entre domínio tecnológico e
construção do sujeito nas epistemologias colonialistas.
Consideramos importante evidenciar tecnologias sociais organizadas mediante tais princípios. Por
tecnologia entendemos às práticas “racionalizadoras” das relações de poder, colocadas em
funcionamento por meio de procedimentos técnicos que, através de uma regularidade de
estratégias e táticas agem sobre os indivíduos constituindo os processos de subjetivação. Referese, portanto, aos processos por meio dos quais se efetivam, bem como aos “produtos” e
artefatos associados a tais processos.
Por esses motivos, a Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero, a
ser realizado entre 10 e 13 de outubro de 2017, em Campina Grande, sob a responsabilidade do
Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais/NINETS, da Universidade Estadual
da Paraíba, convida as pessoas interessadas para inscreverem processos ou tecnologias sociais a
serem apresentadas no evento.
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Dos prazos, inscrições e resultados
Se você está inscrita/e no evento e deseja apresentar sua experiência, acesse a área da/e
inscrito/a/e, preencha o formulário eletrônico e envie sua proposta. O recebimento ocorrerá
entre o período de 20 de julho a 15 de agosto e os resultados serão divulgados no site do evento
a partir de 15 de agosto.
O resultado será divulgado no dia 20 de agosto no site do evento e na nossa pagina do facebook.
As pessoas responsáveis pelas propostas aprovadas serão contatadas por e-mail com
orientações. As propostas selecionadas constarão numa publicação, no formato catálogo, com
experiências, produtos bibliográficos, artístico-culturais e tecnológicos apresentados no evento.

Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Fazendo
Profª Dra. Jussara Carneiro Costa/NINETS/UEPB
Coordenação Geral
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