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PROPOSTA CIENTÍFICA | SCIENTIFIC PROPOSAL

A SPRING SCHOOL sobre Epistemologias Globais nas Ciências Sociais e
Políticas propõe-se estimular e acolher a comunidade científica no
sentido da construção de agendas avançadas, inovadoras e globais de
investigação que permitam superar a normatividade epistemológica
nestas áreas do conhecimento.

A complexidade das realidades e dos desafios contemporâneos e a cada
vez mais evidente conexão e interdependência entre as várias
sociedades constituem-se enquanto processos que não podem ser
explicados nem trabalhados a partir de uma única lente disciplinar ou de
uma visão hegemónica do conhecimento.

Ao nível do debate científico, vivemos num tempo em que a definição
do que é ciência e de quais são as suas fronteiras se configura como
fundamental para que os cientistas sociais e políticos não apenas
consigam inovar em termos de produção teórica e em termos aplicados,
como também para que possam compreender e ajudar a dar resposta
aos desafios globais da contemporaneidade. Assistimos, assim, a uma
nova fase no debate acerca do desgaste e do resgate da epistemologia,
com enfoque na crítica à espacialização do conhecimento entre Norte e
Sul Global, um processo que tem vindo a promover a dominância de
uma lógica de exclusão relativamente a este último e que,
consequentemente, tem vindo a comprometer a legitimidade do
processo científico.

The SPRING SCHOOL on Global Epistemologies in Social and Political
Sciences aims to stimulate and welcome the scientific community
towards the construction of advanced, innovative and global research
agendas that allow overcoming the epistemological normativity in
these areas of knowledge.

The complexity of contemporary realities and challenges and the
increasingly evident connection and interdependence between the
various societies are constituted as processes that cannot be explained
or worked upon from a single disciplinary lens or hegemonic vision of
knowledge.

At the level of the scientific debate, we live in a time in which the
definition of what science is and what its frontiers are is seen as
fundamental not only for social and political scientists to be able to
innovate in terms of theoretical production and practical approaches,
but also to understand and help respond to the global challenges of
contemporaneity. We are thus witnessing a new phase in the debate
about the attrition and rescue of epistemology, with a focus on the
critique of the spatialisation of knowledge between the Global North
and the Global South, a process that has been promoting the
dominance of a logic of exclusion in relation to the latter and which,
consequently, has been compromising the legitimacy of the scientific
process.



Paralelamente, as Ciências Sociais e as Ciências Políticas são convocadas
a posicionarem-se enquanto domínios nos quais importa, de forma
ainda mais sensível, a inclusão de abordagens verdadeiramente globais
que contribuam para a construção de conhecimentos plurais e
representativos da diversidade epistemológica inerente aos encontros e
interações cada vez mais numerosos entre sociedades e estados.

Assim, enquanto iniciativa conjunta das Unidades de Coordenação de
Antropologia e de Relações Internacionais do ISCSP, a SPRING SCHOOL
pretende constituir-se como um lugar de aprendizagem e de debate
produtivo entre os diversos domínios do conhecimento social e político,
favorecendo uma abordagem inclusiva que contemple dimensões
globais e locais do conhecimento, e que valorize a articulação de saberes
e de práticas produzidos dentro e fora da academia.

Enquanto evento anual, a SPRING SCHOOL surge, assim, como um
convite às comunidades científicas para que – num ambiente aberto,
vivo, enriquecedor e colaborativo – juntem esforços e partilhem visões
que permitam conferir visibilidade e voz aos diversos percursos
epistemológicos.

At the same time, Social and Political Sciences are called upon to
position themselves as domains in which it is even more important to
include truly global approaches that contribute to the construction of
plural knowledge, representative of the epistemological diversity
inherent to the increasingly numerous encounters and interactions
between societies and states.

Thus, as a joint initiative of the Coordinating Units of Anthropology and
International Relations of ISCSP, the SPRING SCHOOL aims to be a
place of learning and productive debate between the various fields of
social and political knowledge, favouring an inclusive approach that
includes global and local dimensions of knowledge, and that values the
articulation of knowledge and practices produced inside and outside
the academy.

As an annual event, SPRING SCHOOL appears, therefore, as an
invitation to the scientific communities to join efforts and share visions
- in an open, alive, enriching and collaborative environment - that
foster visibility and voice to the different epistemological paths.



OBJETIVOS |  PURPOSES

 Compreender teorias atuais do conhecimento oriundas de diferentes
tradições geográficas e disciplinares;

 Desenvolver competências de investigação científica, desde a
abordagem aos temas em estudo, até às relacionadas com a exposição e
discussão de ideias perante a comunidade académica;

 Contactar com outras formas de produção e de divulgação de
conhecimento, incluindo abordagens criativas de investigação, de cariz
colaborativo e experimental;

 Estimular o contacto, a discussão e a colaboração entre estudantes de
diferentes ciclos de estudo.

 Understand current theories of knowledge coming from different
geographical and disciplinary traditions;

 To develop scientific research skills, from the approach to the topics
under study, to those related to the presentation and discussion of
ideas within the academic community;

 Contact with other forms of production and dissemination of
knowledge, including creative, collaborative and experimental
approaches to research;

 To stimulate contact, discussion and collaboration between students
from different degrees.



A QUEM SE DESTINA | TO WHOM IS IT DESIGNED FOR

A SPRING SCHOOL foi pensada para estudantes que estejam a

frequentar programas de mestrado e de doutoramento nas áreas de
Antropologia e de Relações Internacionais, bem como para estudantes
de outros cursos no âmbito das ciências sociais e políticas que tenham
interesse em participar.

À luz do foco nas actividades de investigação avançada, aceitar-se-ão,
ainda, candidaturas de estudantes finalistas dos graus de licenciatura.

The SPRING SCHOOL is designed for MA and PhD students in the fields
of Anthropology and International Relations as well as students from
other social and political sciences who are interested in participating.

In light of the focus on advanced research activities, applications from
final-year undergraduate students will also be accepted.



FORMATO | FORMAT

A Spring School está pensada para acontecer anualmente no ISCSP, ao
longo de três dias, num formato eminentemente presencial composto
por sessões de natureza diversa e que incluem: Masterclasses, Keynote
Lectures, Workshops, o Visionamento de Filmes |Documentários seguido
de Debate e Sessões Paralelas de Discussão.

Espera-se que o contacto com as|os oradores convidados e que as
ferramentas partilhadas ao longo das sessões possam contribuir para o
envolvimento das|dos estudantes em atividades de iniciação e de
investigação científica avançada e sejam úteis ao desenvolvimento da
sua carreira. A partir das ferramentas fornecidas, as|os estudantes terão
a oportunidade de desenvolver uma produção científica própria
relacionada com o tema anual da Spring School.

Spring School is planned to take place annually at ISCSP, over three

days, in an eminently in-person format composed of sessions of diverse

nature and which include: Masterclasses, Keynote Lectures, Workshops,

Film|Documentary Screenings followed by Debates and Parallel

Discussion Sessions.

It is expected that the contact with the guest speakers and the tools

shared throughout the sessions may contribute to the involvement of

students in initiation activities and in advanced scientific research and

be useful for the development of their careers. Based on the tools

provided, students will have the opportunity to develop their own

scientific production related to the annual Spring School theme.
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PRIMEIRA EDIÇÃO | FIRST EDITION

CORPOS
NORMATIVOS  |  FERIDOS  |  TRANSGRESSIVOS

BODIES
NORMATIVE  |  WOUNDED  |  TRANSGRESSIVE

29 – 31 DE MARÇO DE 2023 | 29 – 31 MARCH 2023



CALL

A Primeira Edição da SPRING SCHOOL do ISCSP sobre Epistemologias Globais
nas Ciências Sociais e Políticas será dedicada ao tema “Corpos: normativos,
feridos, transgressivos” e decorrerá entre os dias 29 e 31 de Março no ISCSP –
ULisboa. Ao longo dos três dias, oradores nacionais e internacionais estarão
em estreita articulação com os|as estudantes de forma a partilhar e construir
novos horizontes epistemológicos indispensáveis à inovação científica e à
investigação avançada nas ciências sociais e políticas.

Nesta Primeira Edição, o elemento corpo constitui-se como catalisador de 
reflexo ̃es amplas, que conjugam vertentes epistemológicas múltiplas.
Entendido num sentido abrangente e que inclui o corpo humano, assim como
o não-humano, o animal, o natural e também o digital, o corpo – nas suas
esferas normativa, ferida e transgressiva – representa uma base potencial para
debates teóricos e epistemológicos, revisões ontológicas, entendimentos
culturais e transculturais, assim como visuais e imaginários. Pretende-se criar
um ambiente fértil e propício a reflexões plurais que incentivem o diálogo
crítico e colaborativo entre diferentes áreas disciplinares.

A SPRING SCHOOL irá assentar numa metodologia de ensino-aprendizagem
interativa, colaborativa e plural. Por isso, estimulará um contacto próximo
entre oradores(as) convidados(as) e estudantes mediante um formato diverso,
revisitando criticamente as fronteiras entre a arte, o discurso e o
conhecimento.

The First Edition of ISCSP's SPRING SCHOOL on Global Epistemologies
in Social and Political Sciences will be dedicated to the theme "Bodies:
normative, wounded, transgressive" and will take place between 29 and
31 March at ISCSP - ULisboa. During the three days, national and
international speakers will be in close articulation with students in order
to share and build new epistemological horizons which are
indispensable to scientific innovation and advanced research in social
and political sciences.

In this First Edition, the body element is a catalyst for wide-ranging
reflections that bring together multiple epistemological strands.
Understood in a broad sense and including the human body, as well as
the non-human, the animal, the natural and also the digital, the body -
in its normative, wounded and transgressive spheres - represents a
potential basis for theoretical and epistemological debates, ontological
revisions, cultural and transcultural understandings, as well as visual
and imaginary ones. It aims to create a fertile and enabling
environment for plural epistemological and theoretical reflections that
encourage critical and collaborative dialogue between different
disciplinary areas.

The SPRING SCHOOL will be based on an interactive, collaborative and
plural teaching-learning methodology. Therefore, it stimulates a close
contact between guest speakers and students through various formats,
critically revisiting the boundaries between art, discourse and
knowledge.



CANDIDATURAS | SUBMISSIONS

 CV (obrigatório) e carta de motivação (opcional) a enviar para | CV (mandatory) and motivation letter (optional) should be
sent to  iscsp.springschool@gmail.com

PRAZOS | DEADLINES

30 . 12 . 2022  prazo para apresentação de candidaturas |  applications submission deadline

07 . 01 . 2023  notificação de aceitação |  notification of acceptance

20 . 01 . 2023  prazo para inscrição  |  registration deadline

VALORES DE INSCRIÇÃO | REGISTRATION FEES

 Estudantes de licenciatura  |  Undergraduate students: 20€

 Estudantes de mestrado e de doutoramento  |  Master and PhD students: 40€

CANDIDATURAS | SUBMISSIONS

mailto:iscsp.springschool@gmail.com


ORADORES CONFIRMADOS | CONFIRMED SPEAKERS

Jason de León (University of California)

Elvis Imafidon (SOAS, University of London) 

Lisa Blackman (Goldsmiths, University of London)

Vito Laterza (University of Agder) 

Chiara Pussetti (University of Lisbon)

Catarina Barata (University of Lisbon)

Sofia Silva (Chorographer and Dance Teacher, Dança-Lisboa)

Pedro Barão Cunha (Photojournalist, Estação Imagem Award, 2011.



COMISSÃO ORGANIZADORA |  ORGANIZING COMMITTEE

GABRIELI GAIO

TÂNIA GANITO

CLAUDIA FAVARATO

CECILIA VERACINI

COMISSÃO DE HONRA | HONOR COMMITTEE

CELESTE ROGADO QUINTINO

FÁTIMA AMANTE

MARCOS FARIAS FERREIRA

TERESA DE ALMEIDA E SILVA

UMA INICIATIVA DAS UNIDADES DE COORDENAÇÃO | AN INITIATIVE OF THE DEPARTMENTS OF

ANTROPOLOGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ANTHROPOLOGY AND INTERNATIONAL RELATIONS




