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Chamada de artigos 2020

A Revista Terceiro Incluído convida a

comunidade acadêmica para submissão de

artigos no seu volume 10 de 2020 de fluxo

contínuo e nos dossiês: “Geografia e Saúde” e

“Complexidade e Imaginário”. A Terceiro

Incluído é uma revista aberta a múltiplas áreas

do conhecimento, em sintonia com a

emergência de novos temas, questões e

acontecimentos. 2020 é um ano celebrativo,

pois a Revista Terceiro Incluído está

completando 10 anos. Assim, além do volume

regular aberto aos mais diversos assuntos,

organizamos também dois dossiês: um referente

à Geografia e Saúde: em Tempos de
Pandemia, buscando fomentar as produções

e reflexões contemporâneas destes temas,

sobretudo, no momento caracterizado pela

pandemia 20192020. A importância e a

complexidade das relações entre ambiente e

saúde são reconhecidas e afirmadas desde o

final do século XIX. Entretanto, atualmente,

diante do surgimento de um vírus que

rapidamente difundiuse por todo o planeta e

provocou inúmeras incertezas, várias áreas do

conhecimento necessitaram voltarse para essa

e outras questões relacionadas à saúde e ao

surgimento de novas doenças, que não estão

restritas apenas às ciências médicas e à

epidemiologia, buscando abrir espaço para

discussões e produções no campo das interfaces

entre ambiente e saúde, tais como difusão

espacial de doenças, impactos, vulnerabilidade,

riscos, territorialidade, populações, etc.e outro

ligado à Complexidade e Imaginário
contemplando a obra de Edgar Morin que é

conhecido por ser um autor pluralista. Já

escreveu sobre as estrelas de cinema, o homem

imaginário, o pensamento complexo e métodos

(assim mesmo no plural, para destacar esse

percurso epistemológico de seis tomos que ele

levou mais de uma década para finalizar)i. O

imaginário como campo de conhecimentos é

outro foco desse dossiê, sendo esse um campo

aberto e também plural que envolve os estudos

bachelardianos e durandianos, assim como as

mais diversas bases teóricometodológicas que

incluem discussões semióticas, míticas,

simbólicas, hermenêuticas, fenomenológicas e

as mais variadas abordagens sócio culturais.

O Terceiro Incluído, como um dos três

pilares da transdisciplinaridade, tal como

formalizou Lupasco e consiste numa filosofia de

interconexões e coexistências, abrindo novos

caminhos para a experiência e o conhecimento.

Este volume procurará integrar investigações

com enfoque em temas contemporâneos que

envolvam questões culturais, ambientais, e

artísticas, geográficas, históricas, sociedades,

imaginários, memórias, representações, saúde,

transculturalidade e vários outros temas

transfronteiriços.
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Esperamos a sua contribuição. Venha publicar o seu artigo na Terceiro Incluído!




