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Primeira Circular

É com alegria que convidamos a comunidade acadêmica para a 3ª edição
do Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do
Território (III CONGEO), a ser realizado entre os dias 4 e 7 de setembro de
2018, na Universidade Federal Fluminense (Campus Praia Vermelha Niterói, RJ).
O Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do
Território tem se apresentado como uma oportunidade ímpar de
encontro entre pesquisadores, professores, profissionais e estudantes de
graduação e de pós-graduação que se interessam pelos temas
contemplados durante o evento. Na sua 1ª edição, intitulada
“Racionalidades e práticas em múltiplas escalas”, o encontro privilegiou o
debate sobre novas organizações políticas, econômicas, culturais e
tecnológicas na contemporaneidade do século XXI, que se expressam em
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múltiplas escalas. No 2º CONGEO - com o título "A integração sulamericana e a inserção das regiões periféricas" - foram abordadas,
notadamente, as contradições relativas ao processo de integração sulamericana e de inserção de regiões periféricas tanto no sistema-mundo,
quanto nos contextos nacionais, particularmente o do Brasil. Nesta 3ª
edição, propomos a temática “Crise e reinvenção dos espaços da política”,
em consonância com a conjuntura de crise e de reflexão sobre as
possibilidades e os entraves para a ação e a decisão política no contexto
brasileiro e mundial, conjuntura esta que tem desafiado intelectuais e
gestores.
O mundo político contemporâneo apresenta fraturas que nos colocam
diante de imprevisibilidades e de incertezas. Nessa perspectiva, o leque
temático da Geografia Política, da Geopolítica e da Gestão do Território se
amplia e se diversifica para incorporar agregações e negociações as mais
diversas,

processos

de

descentralização ou

centralização política,

recomposições político-territoriais, pautas de reformas e novas formas de
reivindicação e de ocupação de espaços que requalificam e redefinem os
conteúdos e os limites dos espaços da política, convidando-nos para
participar ativamente do debate.
É importante assinalar que o Congresso Brasileiro de Geografia Política,
Geopolítica e Gestão do Território é uma das expressões de um projeto
de articulação de um grupo de docentes-pesquisadores organizado desde
2013 no âmbito da Rede Brasileira de Geografia Política – REBRAGEO, uma
organização acadêmica que reúne docentes em todos os níveis,
pesquisadores e gestores públicos. A proposta do grupo repousa na
interlocução e no desenvolvimento de trabalhos conjuntos, que buscam
fomentar análises de dinâmicas político-espaciais que afetam o cotidiano
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das sociedades, conectadas por redes formais e informais, pelas quais se
difundem estratégias de organização e de ação político-territoriais
inovadoras. Os trabalhos têm recebido apoio da CAPES, do CNPq, da
FAPERJ, da PUC-RIO, da UFRN e da UFF, além de diversos grupos de
pesquisa nacionais e internacionais que cooperam com a REBRAGEO.
Em relação ao formato, a 3ª edição do CONGEO amplia os eixos temáticos
do evento para oito eixos, quais sejam: 1) Geografia Política e Geopolítica:
dos enfoques clássicos às renovações contemporâneas; 2) (Geo) políticas
do meio ambiente, gestão dos recursos e sustentabilidades; 3) Localismos,
nacionalismos, regionalismos e globalismos; 4) Fronteiras: um constante
desafio territorial;

5) As escalas de gestão das políticas públicas

territoriais; 6) Integração regional e novos espaços da cooperação e do
conflito internacional; 7) Território, política, cidadania e democracia e 8)
Geografia política e ensino: inovações temáticas, conceituais e
metodológicas.
As atividades do evento serão distribuídas em cinco dias e contemplarão a
realização de conferências, mesas redondas, apresentação de trabalhos
em grupos de discussão e em painéis, lançamento de livros,
confraternizações, atividades culturais e trabalho de campo.
O envio dos resumos para a apresentação de trabalhos poderá ser feito
durante o período compreendido entre 5 de janeiro e 5 de março de
2018.
O calendário final, as normas para a apresentação e a submissão dos
trabalhos, assim como a programação completa do evento serão
divulgados em uma segunda circular.
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Saudações,

A Comissão Organizadora do III CONGEO.
Coordenação: Juliana Nunes e Licio Monteiro.
Universidade Federal Fluminense.
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