
 
I ENCONTRO DA QUESTÃO AGRÁRIA E LUTA PELA TERRA 

NO SUDOESTE GOIANO – 2018  

“A luta pela terra no contexto neoliberal do desmonte das políticas públicas 

para a agricultura familiar camponesa” 

I JURA – JORNADA UNIVERSITÁRIA EM DEFESA DA REFORMA 

AGRÁRIA – REDE DATALUTA/LAGET 

10 ANOS NEAF – NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM 

AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA 

24 a 27 de Abril de 2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – Jataí/GO 

 

Terceira Circular 

APRESENTAÇÃO 

Saudações a todos (as) pesquisadores (as), estudantes, militantes e 

simpatizantes da construção de pensamentos e ações críticas no campo. 

Gostaríamos de convidá-los (as) a participar do I Encontro da Questão Agrária 

no Sudoeste Goiano, que acontecerá em Jataí, estado de Goiás, entre os dias 

24 e 27 de Abril de 2019. 

O Encontro, surge com o objetivo de debater a Geografia e a Questão 

Agrária no contexto de luta pela terra no Sudoeste de Goiás (Goiano) frente ao 

desmonte das políticas públicas. As disputas territoriais engendradas no campo 

brasileiro, especialmente no estado de Goiás, exigem novos olhares e 

perspectivas diante do cenário neoliberal. 

Assim, origina-se o I ENCONTRO DA QUESTÃO AGRÁRIA E LUTA 

PELA TERRA NO SUDOESTE GOIANO sob o tema de “A luta pela terra no 

contexto neoliberal do desmonte das políticas públicas para a agricultura familiar 

camponesa”. 

Queremos que a luta e a resistência sejam as marcas deste evento e que 

nos permitam construir relações sociais de pesquisas próximas e horizontais 

com a comunidade acadêmica das Universidades e Institutos Federais da região,  



 
para enfrentar os desafios de uma conjuntura de perda de direitos, 

retrocesso no reconhecimento das diferenças e maior exploração e expropriação 

das classes subalternizadas. 

Como parte do evento, será realizada a I JURA (Jornada Universitária 

em Defesa da Reforma Agrária) contando com a presença de agricultores 

familiares da região nos debates, além da realização de uma feira e da 

comemoração pelos 10 anos de trabalho do Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia (NEAF). 

Ao longo do evento serão realizadas palestras e mesas redonda sobre 

temas afins da Questão Agrária brasileira e apresentações de trabalhos 

científicos. Espera-se que essa temática contemple e aproxime o debate entre 

pesquisadores da questão agrária, professores e estudantes de graduação, pós-

graduação e agricultores familiares do sudoeste goiano. 

As inscrições e envio de trabalhos serão realizados via e-mail. Para 

maiores informações, pedimos que acessem o site do evento 

https://ienqua.webnode.com/. 

 

Datas importantes:   

Início das inscrições: 15 de Janeiro. 

Período de submissão de trabalho completo: até 08 de Março de 2019 

Os trabalhos deverão ser enviados para: encontro.qasgoiano@gmail.com 
 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 20 de Março de 2019. 

 
Para a realização das inscrições é necessário depositar o valor da inscrição na 
seguinte conta: 
 

Banco do Brasil Agência: 0313-1 C.c: 43.619-4 

Titular: Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB – Seção Jataí) 

 

Após o depósito, favor enviar o comprovante para ienquasudoeste@gmail.com 
juntamente com seus dados pessoais (nome completo, dados acadêmicos e 
instituição de ensino) 
 

https://ienqua.webnode.com/
mailto:encontro.qasgoiano@gmail.com
mailto:ienquasudoeste@gmail.com


 
Datas/ 

Horários 

24/04/19 

Quarta-feira 

25/04/19 

Quinta-feira 

26/04/19 

Sexta-feira 

27/04/19 

Sábado 

08:30 às 12 h  

ABERTURA 

Mística Acampamento Padre Josimo 

MST/Jataí: “Por terra e direitos: se o 

campo não planta, a cidade não janta” 

 

MESA 2 

“QUESTÃO AGRÁRIA E A LUTA 

PELA TERRA: DIREITOS 

ACHADOS NO CAMPO E 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

POPULARES” 

 

Larissa Carvalho de Oliveira- Terra 

Livre/GO, TJ/GO 

Maria Queila Normando- Terra 

Livre/GO 

Delfaix Belmiro Gonçalves- MST/GO 

Helga M. Martins de Paula- UFJ 

Mediador: Diego Augusto Diehl 

 

MESA 4 

A PESQUISA E O CAMPESINATO 

NO SUDOESTE DE GOIÁS 

Alunos da Pós-Graduação 

 

LANÇAMENTOS DE LIVROS 

Práticas produtivas camponesas e 

percepção de natureza 

Mainara da Costa Benincá 

Raquel Maria de Oliveira 

 

Etnobotânica no Cerrado: um estudo 

do Assentamento Santa Rita, Jataí-

GO 

Jordana Rezende Souza Lima 

Raquel Maria de Oliveira 

 

DOCUMENTÁRIOS 

Conversa Fiada: urdida, tingida, 

tecida... 

Dinalva Donizete Ribeiro 

Diego Zanotti 

 

Cerrado: Rostos, Vidas e Identidades 

Leila Cristina Lemes 

 

 

 

MESA 6 

QUESTÃO AGRÁRIA E POLÍTICA 

PÚBLICA BRASILEIRA: 

(DES)ARTICULAÇÃO DO 

CAMPESINATO NO CERRADO 

 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira – 

FFLCH/USP 

Edevaldo Aparecido Souza – UEG 

Quirinópolis 

Mediador: Dimas Moraes Peixinho - 

UFJ 



 

13:30 às 17 h CREDENCIAMENTO 

 

MESA 3 

11 ANOS DA TRAJETÓRIA DO 

NEAF: SEMEADURAS E 

COLHEITAS 

 

Dinalva Donizete Ribeiro - UFG 

Cátia Regina Assis Almeida Leal - 

UFJ 

Hildeu Ferreira Assunção – UFJ 

Márcia Maria de Paula – UNIFIMES 

Lázara Batista – UEG Jataí 

Mediadora: Mariana Crepaldi de 

Paula - UFJ 

 

APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS 
 

19 às 22 h 

Apresentação Artística 

 

MESA 1 

QUESTÃO AGRÁRIA, 

AMBIENTE, ÁGUA E 

SOBERANIA ALIMENTAR 

NO CERRADO GOIANO 

 

Marcelo Mendonça – UFG 

Robson de Sousa Moraes – 

UEG Cidade de Goiás 

Mediador: William Ferreira da 

Silva – UFJ 

 

FEIRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

Agricultores Familiares do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas 

Acampamentos do MST Padre 

Josimo-Jataí e Leonir Orback-Santa 

Helena 

 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

Orquestra de Violeiros de Jataí 

 

Folia de Reis da Estância 

 

 

MESA 5 

QUESTÃO AGRÁRIA: 

AGRONEGÓCIO E CONFLITOS 

NO CAMPO 

 

Evandro César Clemente – UFJ 

João Cleps Júnior – UFU 

Mediador: Raphael Fernando Diniz - 

UFJ 

 

 



 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO   
  
Serão aceitos no máximo 3 (Três) Autores.  A) Título e subtítulo centralizado, 
fonte Times New Roman tamanho 14 em negrito  
  
B) O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar alinhados à direita assim como 
instituições de origem e endereço eletrônico. Tamanho 11.  
  
C) O formato do arquivo encaminhado deve ser compatível com o software 
WORD (.doc), versões Word 97-2003 ou 2007 ou superior. O arquivo deverá ter, 
no máximo, 4Mb.  
  
D) Margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita com 2,5cm.  
  
E) Fonte Times New Roman, tamanho 11, com espaçamento simples entre 
linhas sem recuo dos parágrafos.   
  
F) Os resumos expandidos deverão contemplar: Palavras-Chave, introdução, 
metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências.    
  
G) As seções devem estar maiúsculas, em negrito, com tamanho 12 sem recuo 
de parágrafo.  
  
H) O trabalho completo deverá ter, no mínimo 04 e, no máximo 05 laudas, 
incluindo as figuras e as referências citadas.   
  
I) Figuras, imagens, gráficos ou tabelas serão aceitas em jpg e jpeg. O 
tamanho máximo de cada arquivo é de 5Mb.  
  
J) As citações e referências devem seguir o padrão atual da ABNT.  
  
Citações diretas com até 3 linhas: Texto deve estar com tamanho da fonte, 
espaçamento e alinhamento padrão separado por aspas (“ “)  
  
Exemplo: “Exemplo, exemplo, exemplo, exemplo” (AUTOR, ANO, p. 10).  
  
K) Citações com mais de 3 linhas: Texto deve estar com tamanho da fonte 
reduzida (10), justificado e com parágrafo de 4cm   
  
Exemplo:  

Citação direta com mais de 4 linhas. Times New Roman tamanho 10. 
Recuo de 4 centímetros do lado esquerdo. Espaçamento entre linhas 
1.0. Pular uma linha antes e uma linha depois da citação. (AUTOR, 
ANO, p. 10).  

  
  
Os trabalhos deverão ser enviados para: encontro.qasgoiano@gmail.com 
* No e-mail, colocar o nome do grupo de trabalho.  

mailto:encontro.qasgoiano@gmail.com


 
  

Grupos de trabalho - GTs  

 

1. Luta pela terra, Reforma Agrária e comunidades tradicionais 
Este GT se propõe em discutir e apresentar análise de lutas, conflitos, resistência 
camponesa, Questão Agrária, formas de organizações e os saberes e práticas 
das comunidades e povos tradicionais.  
  

2. Políticas Públicas e agricultura familiar/camponesa 
Espera-se com esse GT analisar questões relacionadas às políticas públicas 
voltadas para o camponês/agricultura familiar e, consequentemente o papel do 
Estado na construção de políticas para o meio rural e as políticas neoliberais na 
Questão Agrária do Brasil.   
  

3. Educação no/do campo 
O presente GT tem por objetivo discutir, analisar e conhecer as análises 
desenvolvidas em escolas/universidades sob o viés do debate da educação 
no/do campo. Os trabalhos poderão promover as discussões relacionadas a 
práticas de ensino do saber geográfico no contexto da Questão Agrária, a 
educação no/do campo, as políticas educacionais e as escolas rurais, o 
fechamento e o processo de nucleação das unidades escolares nas áreas rurais.    
  

4. Questão ambiental 
A proposta deste GT é propiciar as discussões referente ao enfoque ambiental 
nas questões agrárias, abordagens agroecológicas, a relação campo-cidade e 
questão ambiental, reflexões e potencialidades nas práticas ambientais do 
trabalho camponês/familiar e discussões ambientais na geografia agrária versus 
processo de modernização da agropecuária brasileira.   
  

5. Questão agrária e direito (s) achados no campo: uma discussão 
necessária no enfrentamento frente à criminalização dos movimentos 
sociais" 
A proposta é promover a discussão da questão agrária sob a ótica e vivência de 
construção de lutas dos movimentos campesinos é o cerne do presente GT que 
busca destacar o vínculo entre o direito enquanto construção social dos grupos 
explorados e oprimidos em suas organizações e enfrentamentos cotidianos. Em 
um entrelaçamento transdisciplinar que atrela contextualização histórica do 
movimento campesino e direito (s) na análise de questões que perpassam à 
resistência ao modelo agrícola hegemônico destrutivo do agronegócio e todas 
suas consequências no Sudoeste Goiano.   
  

Contato: ienquasudoeste@gmail.com 

 



 
Realização 

LAGET – Laboratório de Geografia e Estudos Territoriais 

NEAF – Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e 

Agroecologia 

UAEEG – Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos 

UAESA – Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas 

 

Coordenação geral do I ENCONTRO DA QUESTÃO AGRÁRIA E LUTA PELA 

TERRA NO SUDOESTE GOIANO 


