
 
 

 
II Simpósio Internacional do GTA 

“Olhares Geográficos sobre Paisagem e Natureza” 
  Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)  

Mato Grosso do Sul, Brasil 
 
 
Antecedentes  
O Grupo de Pesquisa Território e Ambiente da FCH/UFGD realizou no ano de 2014 seu primeiro evento 
internacional, intitulado “Seminário Internacional Leituras sobre Moçambique”. O objetivo do evento foi 
dialogar sobre o país africano considerando um projeto de pesquisa do Grupo financiado pela 
AULP/CAPES. Esse evento contou com a participação de pesquisadores e acadêmicos das seguintes 
instituições: Universidade Eduardo Mondlaine de Moçambique, PUC/SP e UFGD (FCH e FADIR). Todavia, 

foi apoiado pela AGB-Dourados, Cátedra UNESCO ‘Diversidade Cultural, Gênero e Fronteira’, 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e Laboratório de Pesquisas Territoriais da FCH.  
 
O Tema 
O segundo evento internacional proposto pelo Grupo de Pesquisa Território e Ambiente terá como tema 
“Paisagem e Natureza”, considerando a paisagem como um conceito fundamental para a Geografia, que 
tem evoluído com o próprio desenvolvimento da disciplina científica e com a sociedade, passando do 
entendimento de um sistema de componentes naturais inter-relacionados e interdependentes para uma 
construção social realizada por diferentes sociedades. Em uma íntima relação com a cultura e o 
desenvolvimento, transcendendo a disciplina geográfica e chegando a converter para muitos em um 
núcleo fundamental da relação natureza-sociedade, em um planeta cada vez mais submetido a trocas 
ambientais globais e a uma economia globalizada e depredadora da cultura e da natureza. 
Portanto, a relação entre a paisagem e a natureza, tal como é vista, desde a Geografia e que transcende a 
outras ciências se converte em um aspecto importante de análise e debate com o propósito de avançar as 
bases teórico-conceituais e práticas consideradas como construções sociais e, logo, patrimônio 
fundamental da sociedade.  
Partindo destas premissas, o Grupo de Pesquisa Território e Ambiente, optou por dedicar este evento ao 
diálogo acerca dos diferentes olhares sobre o tema paisagem e natureza. 
As relações entre paisagem e natureza estão sintetizadas em três temáticas básicas: 
 

1. Paisagem Natural.  
Serão englobados nesta temática aqueles trabalhos que enfoquem o estudo dos componentes da 
paisagem de forma individual ou integrada. A delimitação, classificação e a cartografia das paisagens. Os 
Sistemas de Informação Geográfica e a Teledetecção nos estudos da paisagem geográfica.  
 
      2. Paisagens Culturais  
Nesta temática serão incluídos aqueles trabalhos enfocados ao estudo da modificação antrópica sobre as 
paisagens, o uso das paisagens e a criação das paisagens culturais. 
 

3. Paisagens Sociais  
Esta temática englobará aqueles trabalhos que enfocam a relação natureza-sociedade e os problemas da 
construção social da paisagem, nas regiões urbanas e rurais, a concepção da paisagem como patrimônio 
da sociedade e a relação da concepção geográfica da paisagem com outros saberes como: a arquitetura, 
as artes, a história etc.  
 
Local e data 
Universidade Federal da Grande Dourados, na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul. Brasil 
De 20 a 24 de junho de 2016. 



 
Estrutura 
 
20 de junho de 2016: 
19h30min horas: Conferência de Abertura 
 
21 de junho de 2016 
14 horas: Mesa de Debate 
14h às 22 horas: Exposição dos Banners 
19h30min: Conferência 
 
 22 de junho de 2016 
14 horas - Mesa de Debate 
19h30min: Conferência de Encerramento. 
 
23 e 24 de junho: Trabalho de campo na Serra da Bodoquena  (estrutura e valores a definir, de acordo 
com a demanda) 
 
 
Envio de trabalhos para apresentação em formato de Banner 
 
Enviar resumo até dia 30 de abril de 2016, para sipengta@gmail.com 
 
Formato do Resumo: Pode ser em português ou espanhol e estar escrito em Microsoft Word, formato carta 
(8,5 x 11 ou 21,59 cm x 27,94 cm), com 2 cm de margem para cada lado, letra Arial 11 para os cabeçalhos 
e Arial 10 para o conteúdo, espaçamento simples. O resumo deve conter o título em português ou 
espanhol e não exceder as 250 palavras, incluindo três palavras chaves em português ou espanhol, nome 
do autor e correio eletrônico. 
 
Dia 20 de maio divulgação dos trabalhos aprovados para banner. 
 
Valor da inscrição  
A definir. 
Data de pagamento: Até o dia 10 de junho para os selecionados para apresentarem trabalhos. 
Até o dia do evento para os demais participantes. 
 
Realização 
Grupo de Pesquisa Território e Ambiente da FCH/UFGD 
 
Apoio 
Faculdade de Ciências Humanas da UFGD 
Curso de Pós Graduação em Geografia da UFGD 
Curso de Graduação em Geografia da UFGD 
Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Dourados 
Laboratório de Pesquisas Territoriais da FCH 
Cátedra UNESCO ‘Diversidade Cultural, Gênero e Fronteira’ 
 
CONTATO: sipengta@gmail.com 


