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Ao longo das últimas duas décadas, as economias agrárias e sistemas alimentares vêm 
passando por profunda reestruturação devido aos investimentos do agronegócio em grande 
escala e investimentos em terras, marcados também por crescente financeirização e 
ressurgimento de um populismo autoritário. Estes reforçaram velhas e criaram novas formas 
e espaços de acumulação de capital pelas elites locais e estrangeiras, avançando e 
transformando formas de extrativismo (neo-extrativismo e agro-extrativismo). Esta 
reestruturação contribuiu para mudanças na geopolítica global, principalmente com o 
surgimento dos BRICS e os chamados países de renda média (MICs). A Iniciativa BRICS 
para Estudos Agrários Críticos (BICAS) surgiu em 2013 para estudar essas transformações 
(você pode ler mais sobre BICAS em nosso documento de fundação aqui). 

Análises e questões teóricas e empíricas sobre origens, caráter e significados das complexas 
mudanças em andamento precisam ser investigadas de forma mais sistemática. Este é o 
principal objetivo da 6ª Conferência Internacional do BICAS sobre “Desenvolvimento e 
transformações agrárias: BRICS, competição e cooperação no Sul Global”, a ser realizada de 
12 a 14 de novembro de 2018 na Universidade de Brasília, Brasil. 

Esta conferência discutirá transformações sociais, políticas, econômicas, ecológicas e outras 
associadas à dinâmica agrária envolvendo BRICS e MICs. Nossas abordagens são baseadas 
em estudos críticos e engajamentos, em aliança com movimentos sociais, lutas e pontos de 
vista de lideranças populares. São bem-vindas perspectivas interdisciplinares, incluindo as 
que se baseiam na economia política, sociologia do desenvolvimento, geografia humana, 
ecologia política e outras ciências sociais e humanas que refletem criticamente sobre temas 
como: 
- Influências regionais e desenvolvimento: BRICS, comercio e investimentos no Sul Global; 
- Cooperação Sul-Sul: ‘policy transfer’ e influências do estado nos BRICS e MICs; 
- Novas relações estado-mercado que emergem dos BRICS e MICs; 
- Crise ambiental e agroecologia na América Latina e Sul Global; 
- Autoritarismos e populismos nas transições políticas e agrarias contemporâneas; 
- Transformações agrárias e movimentos sócio-territoriais: terra, meio ambiente e soberania 
alimentar. 



	
	

Discussões e reflexões relacionadas a esses temas serão baseadas em pesquisas acadêmicas, 
práticas engajadas e em debates críticos, mas solidários entre colegas e camaradas. 
Convidamos para apresentação e discussão não apenas trabalhos acadêmicos, mas também 
propostas mais criativas, a serem realizadas em sessões paralelas, tanto no estilo padrão, mas 
com formatos alternativos que podem ser mais inclusivos com a presença de organizações da 
sociedade civil e acadêmicos-ativistas. Estas sessões poderão incluir painéis de discussão 
(grupos de trabalho), trocas de conhecimento no chamado ‘world café’ (café-mundo), 
apresentações multimídia e outras formas de painéis acadêmicos e auto-organizados pela 
sociedade civil. Assim, número/quantidade, temas e formatos das sessões paralelas serão 
determinados considerando os trabalhos acadêmicos e outras propostas de painel 
apresentadas e selecionadas para a conferência. 

 

Instruções para as submissões 
Trabalhos acadêmicos:  

-  Detalhes para contato: nomes, e-mails, endereço postal, celular, afiliação institucional 
- Título do trabalho e resumo entre 300 a 500 palavras 
- Breve biografia com até 100 palavras de cada autor/a e coautor/a 
- Incluir todas as informações em um arquivo Word, com o sobrenome do primeiro/a 

autor/a e ‘BICAS 2018’ como nome do arquivo/file (por exemplo: Silva et al BICAS 
2018.docx) 

 
Sessões paralelas/propostas de painel: 

-  Detalhes para contato: nomes, e-mails, endereço postal, celular, afiliação institucional 
- Título e breve descrição da sessão/painel – entre 500 e 750 palavras 
- Breve biografia com até 100 palavras das/os organizadores/as principais 
- Incluir todas as informações em um arquivo Word, com o sobrenome do primeiro/a 

autor/a e ‘BICAS 2018’ como nome do arquivo/file (por exemplo: Silva et al BICAS 
2018.docx) 

 
Datas e prazos 

- Resumos e propostas de painel/sessões auto-organizadas até 17 de junho de 2018 
- Avaliação/seleção dos resumos e propostas até 30 de junho de 2018 
- Trabalhos completos devem ser submetidos até 30 de setembro de 2018 

 
Por favor, enviar resumos e propostas de painéis para a Secretaria do BICAS no e-mail 
bricsagrarianstudies@gmail.com com “abstract submission” (submissão de resumo) como 
“assunto” do e-mail. 
 
Todos os trabalhos aprovados serão publicados online como parte da série de ‘BICAS 
Working Papers’ no website da conferência. Após a conferências, um livro ou edição especial 
de revista acadêmica será organizado com trabalhos selecionados. 
 
 
 
 



	
	

Apoio à participação  
Infelizmente, ainda não temos recursos para garantir apoio para viagem e estadia para as/os 
participantes. No momento, não podemos oferecer apoio financeiro para participantes, mas 
estamos procurando recursos para patrocinar todas as atividades da conferência, inclusive 
serviços de tradução. Ao longo do ano, forneceremos mais informações sobre a conferência 
(local, acomodação, carnes e possíveis concessões, se assim for). 

A Iniciativa BRICS para Estudos Agrários Críticos está vinculado às seguintes instituições: 
 

Brasil 
Universidade de Brasília (UnB) – www.fup.unb.br   
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – www.ufrgs.br 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Pres. Prudente – 
www.fct.unesp.br/#!/departamentos/geografia  
 
Rússia 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), 
Agrarian Research Center – www.ranepa.ru 
 
China 
China Agricultural University, College of Humanities and Development Studies (COHD)  
cohd.cau.edu.cn 
 
África do Sul 
University of the Western Cape, Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS)  
www.plaas.org.za  
 
Em colaboração com: 
International Institute of Social Studies (ISS) – www.iss.nl 
Transnational Institute (TNI) – www.tni.org 
Future Agricultures Consortium – www.future-agricultures.org 
Terra de Direitos – www.terradedireitos.org.br 
 
Sites do BICAS: 
www.iss.nl/bicas 
https://bicasbrasil.wordpress.com 
www.plaas.org.za/bicas 
 

   

      
 


