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1ª CIRCULAR – SINGA GOIÂNIA 2015 
 

VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA E  

VIII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA 

A QUESTÃO AGRÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE:  dimensões dos conflitos pela 
apropriação da terra, da água e do subsolo 

 
30 de outubro a 03 de novembro de 2015 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO 
 

O Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) por meio dos Cursos de Graduação 
em Geografia e Ciências Ambientais e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Goiânia-GO, sediará o VII Simpósio 
Internacional de Geografia Agrária e o VIII Simpósio Nacional de Geografia.  O evento 
será realizado entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2015. Pretendemos avançar na 
já consolidada trajetória de debates e produção do conhecimento geográfico a respeito do 
espaço agrário brasileiro e internacional. Na escala internacional a perspectiva analítica está 
circunscrita aos conflitos decorrentes da apropriação capitalista do espaço dos países do sul, 
com ênfase na América Latina e África. Na escala nacional, o evento segue a trajetória 
iniciada em 1998 no Laboratório de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo (USP). 
O SINGA chega no Centro-Oeste no âmbito da UFG/Goiânia, depois de ter percorrido as 
outras quatro grandes regiões brasileiras (Sudeste: 2003 em São Paulo, 2005 em Presidente 
Prudente-SP e 2009 em Niterói-RJ; Sul em 2007, Londrina-PR; Norte em 2011, Belém-PA e 
Nordeste em 2013, João Pessoa-PB). Durante pouco mais de uma década o SINGA já se 
apresenta como um evento consolidado na Geografia brasileira, atraindo pesquisadores 
nacionais e internacionais não somente da Geografia, mas de outras áreas do conhecimento 
que têm o espaço agrário, os conflitos territoriais, a luta pela terra e pela água, a luta pela 
reforma agrária como temas de pesquisa. 

Além da Universidade Federal de Goiás (UFG), com o câmpus Samambaia/Goiânia, 
os Programas de Pós-Graduação em Geografia das Regionais de Catalão e Jataí; outras 
instituições parceiras organizam o SINGA GOIÂNIA 2015, quais sejam: a Universidade 
Federal de Tocantins (UFT), Campus de Porto Nacional, a Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), a Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seções de Goiânia e Cidade de Goiás 
assumiram, conjuntamente, esse desafio. Além da participação de entidades vinculadas à 
dimensão acadêmica, o SINGA 2015 está sendo construído em estreita parceria com os 
movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores e empregados rurais, comunidades 
tradicionais, quilombolas e indígenas. Busca-se com esse diálogo plural, o estreitamento das 
relações entre o ambiente acadêmico e a realidade cotidiana, redundando na verticalização da 
produção do conhecimento geográfico numa convergência entre os olhares teórico-
metodológicos e os saberes e fazeres construídos no cotidiano do espaço agrário.  
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 O tema central pautado para esse Evento - A QUESTÃO AGRÁRIA NA 
CONTEMPORANEIDADE:  dimensões dos conflitos pela apropriação da terra, da água e 
do subsolo - visa debater numa perspectiva multiescalar os conflitos no espaço agrário 
nacional e internacional – com ênfase na América Latina e África - para apreender as 
dimensões da territorialização do capital agroindustrial e financeiro, as contradições, a 
degradação da natureza e do trabalho, as dinâmicas espaciais e as resistências, pois na etapa 
atual, o capital amplia os seus “tentáculos” para além da terra, incorporando a água e o 
subsolo como commodities para a diversificação da matriz energética tradicional e 
maximização das condições de geração do valor.  

As atividades e modalidades do SINGA 2015 compreenderão: Mesas Redondas e 
Conferências com palestrantes nacionais e internacionais; Homenagens aos lutadores do 
povo;  Grupos de Trabalho para apresentação de pesquisas de estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado, de grupos de pesquisa, técnicos, representantes de movimentos sociais, 
professores e etc.; e Trabalhos de Campo. Além dessas modalidades, será realizada a Jornada 
das Águas e Comunidades Tradicionais a fim de reunir pesquisadores que investigam o 
tema emergente e desafiador para compreensão da realidade contemporânea: os conflitos pelo 
uso, apropriação e gestão da água bem como as formas de (Re)existências das comunidades 
tradicionais construídas no território brasileiro. Esperamos os geógrafos, pesquisadores, 
professores, estudantes, movimentos sociais e pesquisadores de outras áreas do conhecimento 
no SINGA 2015 em Goiânia/GO. Em breve apresentaremos o site oficial do SINGA 2015, até 
lá o nosso contato será o email: singa2015@gmail.com , o endereço eletrônico do LABOTER 
www.iesa.ufg.br/laboter ou o telefone (62)3521-1184 Ramal 228. 

 

 


