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Descrição do GEOLUTAS

O GEOLUTAS é um laboratório dedicado a compreensão dos diferentes

conflitos sociais, tanto aqueles que se traduzem em lutas e confrontos, bem

como aqueles silenciados pelas forças dominantes da sociedade capitalista. Os

conflitos e interesses antagônicos existentes na sociedade regida pelo modo de

produção capitalista  se manifestam de variadas formas.  De um lado está a

classe dos capitalistas e proprietários fundiários, e de outro, os trabalhadores e

camponeses, que garantem a sua existência por meio do trabalho e pequenas

rendas. Neste processo, engendra-se a exploração e expropriação das classes

oprimidas  que  se  erguem  organizadas  de  variadas  formas  contra  tais



condições.  O GEOLUTAS também se constitui  como um grupo de pesquisa

(GEOLUTAS - Geografia, Lutas e Conflitos Sociais).

No  GEOLUTAS  existe  um  acervo  documental,  coletado  de  jornais

impressos e internet, relacionados às lutas que se constitui em importante fonte

de pesquisas diversas. As fontes servem para elaborar o Dataluta/PR (banco

de dados da luta pela terra no Paraná), o qual conta com diversas categorias

(ocupações de terra, manifestações, estrangeirização da terra, assentamentos

rurais etc.) e reúne dados da luta pela terra a nível nacional e estadual desde a

década de 1970. 

Projetos em rede desenvolvidos no GEOLUTAS

-  Observatório  da  Questão  Agrária  no  Paraná

(http://questaoagrariapr.webs.com/);

- DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra no Brasil;

Infraestrutura do GEOLUTAS

 04 microcomputadores conectados à internet;

 02 impressoras a laser multifuncionais;

 01 projetor multimídia;

 01 mesa de reuniões;

 01 armário de aço para a guarda do acervo do laboratório;

 02 arquivos de aço para guarda do acervo Dataluta;

 01 GPS;

 Acervo  de  documentário  audiovisual  (DVD,  CD),  impresso  (revistas,

jornais, livros e fotos) e trabalhos acadêmicos.
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