APRESENTAÇÃO
TEMA: Cidades, Fronteiras e Território
Tradicional
O I Simpósio teve como objetivo apresentar um conjunto de
discussões teórico-metodológicas sobre as transformações
recentes no estado do Tocantins, a partir das relações urbanas,
regionais e agrárias, engendradas no espaço/território. As
discussões apresentadas nas mesas e os debates
desencadeados pelos trabalhos apresentados, juntando-se ao
número de participantes demonstrou que o I Simpósio do
NURBA foi um evento onde se construiu bons resultados
diante de seus objetivos. Diante desses resultados, motivounos a propor um projeto de realização do II Simpósio do
NURBA que se realizou em novembro de 2009, com o tema
central: A Questão Agrária e os Conflitos SócioTerritoriais no estado do Tocantins. Abordou temas como
conflitos agrários no Brasil e no Tocantins; o processo de
urbanização na Amazônia Brasileira; os grandes
empreendimentos e os conflitos territoriais no Tocantins. Com
objetivo de construir um espaço de discussão e debates
teórico-metodológicos. A importância do simpósio foi reunir
professores, estudantes e pesquisadores em torno destas
questões abordadas na expectativa de buscar um
aprimoramento do conhecimento científico no âmbito, do
curso de Geografia, da Universidade e da comunidade
envolvida. Com os profícuos resultados, nos dois eventos
anteriores nos deu segurança para instituir um projeto de
continuidade do evento e propor a realização do III Simpósio
do NURBA em novembro de 2010, com o tema central:
Região e Urbanização na Amazônia Legal: Cidades,
Fronteiras e Conflitos Agrários, que abordou temas como os
conflitos agrários no Brasil e no Tocantins; o processo de
urbanização na fronteira amazônica; fronteira e os grandes
empreendimentos e conflitos territoriais no estado do
Tocantins. Com o objetivo de construir um espaço de
discussão e debates, teórico-metodológicos e reunir
professores, estudantes e pesquisadores em torno das questões
abordadas na expectativa de buscar um aperfeiçoamento do
conhecimento científico geográfico. Ao decorrer das
discussões e da diversidade qualitativa dos debates dos temas

nos três simpósios realizados, percebeu-se um aprimoramento
contínuo do conhecimento geográfico e das abordagens afins.
A partir deste pressuposto se pensou em expandir o evento
para além do regional e realizar um Simpósio Nacional que
será realizado entre os dias 5 a 8 de outubro de 2011, com a
temática: Cidades, Fronteiras e Território Tradicional. A
idéia da realização do I Simpósio Nacional partiu da
necessidade de colocar as discussões teórico-metodológicas,
as pesquisas e debates do conhecimento geográfico
fomentadas pelos pesquisadores, professores e alunos de
graduação e pós-graduação envolvidos no NURBA e no curso
de Geografia da UFT em Porto Nacional-TO, na arena
nacional. Esta idéia foi transformada em um projeto e
submetida ao CNPq/FINEP nº 04/2011 – ARC em abril de
2011 e aprovado em junho de 2011. A escolha do tema
central: Cidades, Fronteiras e Território Tradicional
decorreu em função da necessidade de um aprimoramento do
debate teórico científico sobre a fronteira. Um debate sobre a
fronteira necessariamente envolve temas como os conflitos
sócio-territoriais de caráter urbano e das territorialidades
tradicionais. Juntamente com o I Simpósio Nacional será
também realizado o IV Simpósio do NURBA dando
continuidade às discussões sobre os temas regionais. Serão
alvos de debates temas como estruturação de Palmas-TO; os
grandes empreendimentos e seus reflexos nas comunidades
tradicionais e nas áreas urbanas; o processo de modernização
do espaço regional e os seus desdobramentos sócio-territoriais
e o processo de urbanização na fronteira na Amazônia. É a
partir deste esboço teórico que o IV Simpósio do NURBA
pretende delinear o seu debate teórico. O evento terá uma
estrutura organizada a partir de duas mesas centrais abordando
temáticas nacionais/mundiais e mesas locais/regionais sobre
os seguintes temas: Cidades e o espaço urbano, Fronteiras e
conflitos sócio-territoriais e territórios tradicionais. E uma
viagem de campo para Porto Alegre –TO na comunidade
quilombola São Joaquim.
JUSTIFICATIVA
A importância do evento é reunir professores,
estudantes e pesquisadores em torno dos seguintes eixos
temáticos: cidades no contexto nacional e no estado do
Tocantins; fronteiras no contexto nacional e no estado

do Tocantins e territórios tradicionais no contexto
nacional e no estado do Tocantins na expectativa de
buscar um aprimoramento do conhecimento científico
na área da Geografia. As temáticas teóricas cidades,
fronteiras e territórios tradicionais ainda carecem de
uma discussão teórico-metodológica no curso de
Geografia de Porto Nacional-TO e no âmbito da
Universidade Federal de Tocantins. A Universidade
Federal do Tocantins é uma universidade recente. Por
esse motivo precisa ampliar os seus horizontes do
conhecimento científico. A justificativa também decorre
em função de se evidenciar a multiplicidade das formas
de ocupação do território e, esta multiplicidade é objeto
que precisa de uma investigação cientifica neste começo
do 2º milênio. Com este viés interpretativo, prioriza-se
uma reflexão voltada à questão nacional, mas interligada
às questões regionais e locais no Tocantins.
OBJETIVOS
O I Simpósio Nacional e o IV Simpósio do
NURBA têm como objetivo construir um espaço de
discussão e debates teórico-metodológicos a partir do
tema: cidades, fronteiras e territórios tradicionais.
Compor mesa com palestrantes e debatedores nacionais
e regionais com a finalidade de apresentar discussões
com os temas: cidades, fronteiras e territórios
tradicionais. A criação do I Simpósio Nacional
(Cidades, fronteiras e territórios tradicionais) decorreu a
partir de um esforço de um grupo de pesquisadores,
docentes e discentes do Núcleo de Estudos Urbanos,
Regionais e Agrários com o objetivo de construir um
espaço de discussão e debate teórico numa perspectiva
nacional. Pretende-se com este debate contribuir com
ações que visem o enfrentamento dos conflitos sócioterritoriais na fronteira. E contribuir para a socialização
da produção cientifica atual acerca das problemáticas
apontadas.
EIXOS TEMÁTICOS:
Cidades e espaço urbano.
Fronteiras e os conflitos sócio-territoriais.
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Territórios tradicionais.
PÚBLICO ALVO
O simpósio estará aberto à comunidade acadêmica
da Universidade Federal do Tocantins e demais universidades
brasileiras, professores, pesquisadores e alunos da rede
estadual e municipal do Tocantins, movimentos sociais do
campo e da cidade e profissionais que atuam nas áreas do
conhecimento afins.
VALOR DAS INSCRIÇÕES
Participantes.................................................R$ 10,00
Com apresentação de Trabalho................... R$ 15,00
Professores....................................................R$ 20,00
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Prof.Dr. Roberto Souza Santos
Prof.Dr. Elizeu Ribeiro Lira
Prof. Dr. Karylleila dos Santos Andrade
Prof. Msc. Eliseu Pereira de Brito
Doutoranda Marcileia Oliveira Bispo
Doutoranda Gleys Ially Ramos
Sebastião de Oliveira
Jornalista Aline Sêne
ACADÊMICOS:
Aline Tavares de Sousa, Aniel RodriguesValadares, , Lázaro
Wandson Nazaré Teles, Luciano Justiniano da Luz, Iranaí
Tavares Santana, Sintia de Carvalho Dias, Valdemir Carvalho
Dias, Domingos L. da Costa, Gleyme Odete do Santos, Emilia
T. de Sousa. Francisco de Assis Silva Nascimento
COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof. Dr Roberto Sousa Santos
Prof. Dr. Elizeu Ribeiro Lira,
Prof. Dr. Karylleila dos Santos Andrade
Prof. Doutoranda Marciléia Oliveira Bispo
Prof. Ms. Eliseu Oliveira Brito.
INSCRIÇÕES: 26 de agosto a 01 de outubro 2011. Sala
NURBA-Campus Universitário de Porto Nacional - TO UFT.
Inscrições com apresentação de trabalho serão de 26 de
agosto a 25 de setembro de 2011. Enviar artigos completos ou

resumos para o e-mail simposionurba@gmail.com. Ou
inscrever na sala do NURBA no Campus Universitário de
Porto Nacional –TO e entregar artigos completos ou resumo
para a coordenação do evento.

financeiro. Outras instituições parceiras no evento são: o
Mestrado de Geografia em Porto Nacional (criado em 2011),
o Curso de Geografia do Campus de Porto Nacional, a
Secretaria Estadual de Educação de Tocantins e Secretaria
Municipal de Educação de Porto Nacional. Apoio cultural
Editora Pote de Barro (Ong).

PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira
05/10/2011

Quinta-feira
06/10/2011

Sexta – Feira
07/10/2011

Sábado
08/10/2011

Manhã
credenciamento

Mesa I

Mesa IV

Trabalho de
Campo

Tarde
credenciamento

Mesa II

Mesa V

Noite
Conferência de
abertura

Mesa III

Conferência
de
encerramento

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Trabalho de
Campo

POTE
Editora

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 05 a 08 de outubro de
2011
LOCAL: PORTO NACIONAL – TO - UFT CENTRO.

REALIZAÇÃO

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO EVENTO
O evento terá como apoio e parceria institucional da
Universidade Federal de Tocantins e do CNPq com apoio
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