Primeira Circular
APRESENTAÇÃO
O Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA) é um evento que se originou nos

anos de 1970, reunindo pesquisadores da Geografia Agrária brasileira, os quais buscavam, a
partir da realização de um encontro temático, o fortalecimento deste campo do conhecimento.
O ENGA é, então, resultado de mais de 30 anos de encontros e debates acerca da Geografia
Agrária e das questões relacionadas ao espaço agrário brasileiro.

Da contínua necessidade de renovação crítica do conhecimento, o ENGA chega na sua

XXIV edição e ocorrerá na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), município de

Dourados, no período de 06 a 10 de novembro de 2018, sendo o primeiro ENGA a ocorrer
no Estado de Mato Grosso do Sul e o segundo, na região Centro-Oeste.

O tema principal do XXIV ENGA “Questão agrária e práxis social” chama a atenção

para a necessária relação entre teoria e prática, que deve permear nossas atividades

acadêmicas. São muitos os desafios, expressos nos diferentes povos da terra e suas lutas,
como os indígenas (com sua diversidade étnica, cultural e linguística) e camponeses

(posseiros, rendeiros, proprietários), quilombolas, trabalhadores rurais assalariados.

Paralelamente a esses diferentes modos de ser/(re)existir assiste-se no país a um processo de

destruição a biodiversidade, intensificação da apropriação capitalista do espaço, ataques aos
direitos dos trabalhadores, trazendo impactos e conflitos de várias ordens.

Diante de tais questões, a realização XXIV Encontro Nacional de Geografia Agrária

possibilitará a reunião de um grande número de pesquisadores da questão agrária, professores

e estudantes de graduação e pós-graduação o que contribuirá efetivamente para a
reflexão/debate numa perspectiva plural e crítica de temas relevantes, não somente para os
pesquisadores da geografia agrária, mas para toda a sociedade. Espera-se, com o evento,
contribuir para nossa práxis na construção de territórios alternativos.

O objetivo geral do XXIV Nacional de Geografia Agrária é possibilitar mais um

espaço crítico de reflexão, debate, socialização do conhecimento e renovação de nossa práxis

acadêmica no que diz respeito aos principais problemas que envolvem o campo brasileiro. Os

debates serão organizados por meio dos eixos temáticos que compõem a estrutura do evento e
perpassarão pela temática central “Questão agrária e práxis social”. Assim, o encontro será

estruturado em conferência de abertura, seis mesas redondas, comunicações coordenadas para
apresentação dos trabalhos, oficinas, atividades culturais, lançamento de livros, homenagens,
trabalhos de campo e diálogos de encerramento.

Datas importantes:

Início das inscrições

01/03/2018

Término do período de submissão de trabalho completo

31/05/2018

Início do período de submissão de trabalho completo
Divulgação dos trabalhos aprovados:

Contato: engadourados2018@gmail.com
Realização:

Laboratório de Estudos Urbanos e Agrários (LEUA)

Grupo de Estudos sobre Território e Reprodução Social (TERRHA)
Associação dos Geógrafos Brasileiros – seção Dourados
Apoio:
UFGD

FCH

PPGG

GESF

Curso de Geografia

Márcia Yukari Mizusaki e Claudia Marques Roma
Coordenação geral do XXIV ENGA
UFGD – 2018
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20/08/2018

