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As múltiplas maneiras que experimentamos, percebemos e comunicamos as nossas sexualidades são 

moldadas pelo género, classe, etnia, origem, idade, religião e (in)capacidades, entre outras. Originalmente 

inspirado pela teoria Queer, o campo das geografias das sexualidades tem-se empenhado profundamente 

em descompactar as diversas formas pelas quais somos influenciados e (re)produzimos posicionalidade(s) e 

categorias. De fato, como reconhecido por Michael Brown, "existe um consenso firme de que, para que as 

geografias da sexualidade sejam verdadeiramente Queer, elas não se podem concentrar exclusivamente na 

sexualidade per se, mas devem também ter em consideração as suas interseções com outras dimensões da 

identidade" (2012: 541). 

Embora a intersecionalidade se tenha tornado uma poderosa lente teórica e metodológica para interpretar a 

diversidade de experiências e representações de identidades em diferentes lugares e escalas, precisamos de 

aprofundar e compreender melhor as formas pelas quais os movimentos sociais e políticos em diferentes 

escalas (do local para o transnacional) moldam as maneiras como experimentamos, legitimamos e 

representamos as nossas identidades. De fato, uma geopolítica hegemónica e normativa de identidades e 

sexualidades parece caracterizar um número crescente de países e discursos populares com base em 

conceitos como a "modernidade", "progresso" e "direitos humanos", alimentando discursos racistas e 

islamófobos. No entanto, indivíduos e grupos diferentes enfraquecem essas narrativas hegemónicas, 

conectando transnacionalmente experiências locais, graças às redes sociais e aos meios de comunicação, 

abrindo assim a possibilidade de contaminação e inspiração mútua, levando a novas imaginações 

intersectoriais. 

Na sequência de três conferências anteriores realizadas em Bruxelas (2011), Lisboa (2013) e Roma (2015), 

esta conferência pretende explorar as formas de viver e enquadrar as sexualidades de forma relacional, na 

intersecção com outras identidades e numa variedade de escalas. Convidamos investigador@s e ativistas da 

área da geografia (e além) que estão interessad@s em criar um espaço de debate aberto e discussão, a 

apresentarem propostas de comunicação, painéis e outras contribuições originais que abordem os temas 

(mas não estão limitados a): 

- Intersecionalidade e a experiência e representação de identidades e sexualidades; 

- A experiência desigual de identidades e sexualidades em diferentes lugares e escalas; 

- Geopolítica global das sexualidades versus práticas e experiências locais; 

- Sexismo, machismo, heteronormatividade e homonormatividade nos tempos "pós-género" e "pós-gay"; 

- Movimentos sociais, política local e transformação de identidades; 

- Direitos LGBT, cidadania sexual e exclusão de "outros"; 

- O papel das redes sociais e dos media na formação de identidades e sexualidades; 



- Propaganda "anti género" e o seu impacto nas identidades e na política; 

- Intersecções de heterossexismo e patriarcado 

- Política Queer e solidariedade transnacional 

- Homonacionalismo, racismo e xenofobia 

- O trabalho sexual e as solidariedades feministas 

- Corpos e política sexual 

- Dissidentes sexuais, saúde e reprodução 

- Prazeres e perigos eróticos e sexualidades utópicas 

Encorajamos as contribuições em diversos formatos. Paralelamente aos trabalhos tradicionais de uma 

conferência académica, encorajamos painéis de discussão, discussões em espaço aberto, exibições de filmes, 

instalações e outras contribuições. Procuramos fomentar o trabalho em rede, o debate e as discussões 

através das fronteiras nacionais, das comunidades linguísticas e de todas as disciplinas académicas. 

Os trabalhos são aceites em espanhol e inglês. Trabalharemos para criar um espaço inclusivo para melhorar 

o diálogo entre as diferentes línguas. 

Deve enviar a sua proposta por e-mail para egsc.barcelona@gmail.com. Os resumos devem ter no máximo 

250 palavras. 

 

mailto:egsc.barcelona@gmail.com

