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Com grande alegria convidamos os colegas para a quarta edição do CONGEO –
Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território,
evento já estabelecido no calendário da Geografia brasileira a ser realizado
simultaneamente nos Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O CONGEO é fruto de um projeto coletivo, iniciado em 2013, a partir da criação
da Rede Brasileira de Geografia e Política – REBRAGEO. Em suas edições
anteriores, o congresso tomou como temas centrais “Racionalidades e práticas
em múltiplas escalas” (I CONGEO, Rio de Janeiro, 2014); “A integração sul-
americana e a inserção de regiões periféricas” (II CONGEO, Natal, 2016); “Crise e
reinvenção dos espaços da política” (III CONGEO, Niterói, 2018). Nesta quarta
edição, de volta à cidade do Rio de Janeiro, num esforço conjunto de realização
de pesquisadores da UFRJ e da PUC-Rio, o tema estruturador será “A urgência da
política: descrever, representar e agir espacialmente”.

A política invadiu as mais diferentes dimensões do mundo contemporâneo,
desafiando a Geografia Política a oferecer abordagens originais a fim de não
apenas descrever e representar os processos políticos, mas agir espacialmente.

Para isso é necessário ir além do consenso ortodoxo que impôs a perspectiva de
grandes modelos explicativos, hoje postos em causa pelas suas limitações, e
recorrer a um pluralismo teórico-conceitual mais adequado à análise das muitas
dimensões dos fenômenos aparentemente contraditórios da atualidade.

Num mundo em permanente ebulição onde aos problemas antigos superpõem-se
os novos, os desafios acadêmicos são ao mesmo tempo complexos e
estimulantes. Como refletir e produzir conhecimento sobre as estratégias globais,
regionais e locais de atores financeiros, econômicos, políticos e sociais? Como
identificar os impactos espaciais dessas estratégias sobre a natureza, os
governos e sobre as sociedades? Através dos recursos conceituais e
metodológicos da geografia, o IV CONGEO se propõe a responder às suas
questões centrais: o que é urgente? E como descrever, representar e agir
espacialmente?
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A partir das experiências anteriores, nesta edição ampliamos os eixos temáticos
para dez:

1) Geografia política e geopolítica: dos enfoques clássicos às renovações

contemporâneas;

2) (Geo)políticas do meio ambiente, gestão dos recursos e sustentabilidade;

3) Fronteiras e limites em múltiplas escalas;

4) As escalas de gestão das políticas públicas territoriais;

5) Integração regional e novos espaços da cooperação e do conflito internacional;

6) Território, política, cidadania e democracia;

7) Geografia política e ensino: inovações temáticas, conceituais e metodológicas;

8) Geografia Política, Geopolítica e gestão da cidade;

9) História do Planejamento e da Gestão do Território;

10) Geografia Eleitoral.

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (PPGG/UFRJ), o Programa

de Pós-Graduação em Geografia da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-

Rio) e a Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território

(REBRAGEO), convidam a todos com interesse na área a reservarem a semana de

09 a 14 de novembro de 2020 na cidade do Rio de Janeiro onde tomará lugar o IV

CONGEO. Em breve divulgaremos a programação e a chamada para trabalhos.

Contamos com a participação de todas e todos.
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Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2020.

Coordenação Geral:
Rafael Winter Ribeiro (UFRJ)
Iná Elias de Castro (UFRJ)

Comissão Organizadora:
Adriana Dorfman (UFRGS) 
Aldomar Huckert (UFRGS)
Ana Brasil Machado (PUC-RIO) 
Augusto César Pinheiro da Silva (PUC-RIO) 
Daniel Abreu de Azevedo (CP2) 
Dirceu Cadena de Melo Filho (UFRJ)
Eduardo Karol (UERJ-FFP)
Fabiano Soares Magdaleno (Cefet)
Gilberto Hermínio da Silva Filho (UFRJ)
Gutemberg de Vilhena da Silva (UNIFAP) 
Hilton Marcos Costa da Silva Jr (CAP-UERJ)
Juliana Nunes Rodrigues (UFF) 
Leticia Parente Ribeiro (UFRJ)
Lício Monteiro (UFF)
Marcelo Alonso de Moraes (CP2 e PUC-RIO)
Marcos Gois (UFRJ) 
Miguel Dhenin (UFRJ) 
Pablo Ibañez (UFRRJ) 
Rafael Gomes (UFRJ) 
Rebeca Steiman (UFRJ)
Rejane Rodrigues (PUC-RIO) 
Sergio Nunes Pereira (UFF)
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