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Relato da atividade Integração entre Geografias da América Latina 

realizada durante o Ciclo de atividades “A Geografia toma partido: a 

Geografia para resistir e a AGB para construir” 

 

Data: 14 de julho de 2020 (terça-feira) – 19h no horário de Brasília / 17h no horário de 

Lima / 18h no horário de Santiago. 

Plataforma: Google Meet com transmissão simultânea via canal do YouTube da AGB 

Nacional. 

 

Ementa: A necessidade da articulação entre estudantes, professoras(es) e profissionais 

de Geografia da América Latina há tempos se mostra como necessária. Em abril de 

2019, durante o XVII Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), realizado em 

Quito (Equador), buscamos promover esta articulação através de uma reunião entre 

diferentes entidade e coletivos que congregam estudantes, professoras(es) e 

profissionais de Geografia em todo o subcontinente. Na ocasião houve a tentativa de 

iniciar a criação de um coletivo de entidades de Geografia da América Latina para 

debater e pensar ações no âmbito científico, político e profissional da ciência geográfica. 

No atual contexto, no qual vivenciamos avanço do neoliberalismo, do fascismo e do 

neoconservadorismo expresso de modo singular nas periferias do capitalismo mundial, 

o desmonte de políticas educacionais e a banalização/criminalização do conhecimento 

científico são práticas cada vez mais frequentes. Assim, a promoção de articulações 

entre associações, organizações, coletivos e entidades de Geografia na escala da 

América Latina se torna ainda mais fundamental. Com o objetivo de promover tal 

articulação, a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) convida associações, 

organizações, coletivos e entidades de Geografia da América Latina a compor um 

espaço de debate a ser realizado durante a Semana “A Geografia toma partido: a 

Geografia para resistir e a AGB para construir” (13 a 17 de julho de 2020). O intuito do 

espaço é fomentar o diálogo entre tais entidades neste contexto de diferentes ataques 

a sociedade. 

 

Entidades participantes: 

 

Brasil: 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) 

Lorena Izá Pereira  

Rachel Facundo Vasconcelos de Oliveira  
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Confederação Nacional de Entidade de Estudantes de Geografia (CONEEG) 

Maria Elaine da Silva 

Nájela Alessandra Soares 

 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) 

Marco Antonio Mitidiero Junior 

 

Chile: 

Asociación de Geógrafas Feministas de Chile 

Paula Novack 

Catalina Zambrano 

 

Colômbia: 

Asociación Colombiana de Geógrafos (ACOGE) 

Miguel Antonio Espinosa Rico 

 

México: 

Instituto de Geografía para la Paz  

Emiliano Ignacio Diaz Carnero 

 

Colectivo Geocomunes 

Adrián Flores 

 

Peru: 

Comité Nacional Perú de la Unión Geográfica Internacional 

Edwin Lozada Valdez 

 

América Latina:  

GT Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano – Conselho Latino-

Americano de Ciências Sociais (CLACSO) 

Claudio Ubiratan 

José Becerra Ruiz 
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Unión Geográfica Internacional - Comisión de Estudios Latinoamericanos 

Juan Manuel Delgado Estrada 

 

*Argentina: 

Comissão Organizadora XVIII EGAL 

Luciana Buffalo – Comissão Organizadora XVIII EGAL/Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) 

 

Dinâmica: 

A atividade iniciou as 19h (horário de Brasília) com a apresentação da proposta da 

atividade pela AGB. Neste momento ressaltou-se que em abril de 2019 foi realizada 

uma reunião entre entidades de Geografia da América Latina no XVII EGAL (Quito, 

Equador), espaço importante de debate sobre as Geografias da América Latina. Desde 

a referida reunião a AGB começou a centrar esforços nesta articulação, demanda, 

inclusive, das Reuniões de Gestão Coletiva (RGCs) da AGB. Deste modo, estava 

previsto para o XX Encontro Nacional de Geógrafas e Geógrafos – XX ENG a realização 

de um Espaço de Socialização de Coletivos (ESC) sobre esta integração. Porém, como 

o XX ENG foi adiado devido a pandemia, foi proposto o ciclo de atividades “A Geografia 

toma partido: a Geografia para resistir e a AGB para construir”. 

A AGB convidou as entidades que participaram da reunião em abril de 2019 e outras 

que obtiveram o contato. Participaram da atividade dez entidades e a organização do 

XVIII EGAL, que será realizado entre 30 de novembro e 04 de dezembro de 2021, em 

Córdoba, Argentina. Apenas o Grupo de Trabajo sobre Asuntos Geográficos (GTAG), 

da Venezuela, não conseguiu participar da atividade por problemas de conexão com a 

internet. A atividade foi organizada em duas etapas: 1ª rodada – informes de cada 

entidade e 2ª rodada – tema/problema com a percepção das entidades. 

Após a exposição da proposta, Luciana Buffalo, representando a Comissão 

Organizadora XVIII Encontro de Geografias da América Latina (EGAL), apresentou o 

evento, pontuando temas, datas e a proposta do XVIII EGAL. Um dos pontos 

ressaltados é a preocupação da organização com a temática da emancipação dos 

saberes, do conhecimento para além da academia. Dentre as datas, foi pontuado que o 

envio de propostas de mesas redondas deve ocorrer até o dia 02 de agosto de 2020. 

No momento posterior foi iniciada a primeira rodada, na qual cada entidade apresentou 

seu breve histórico e formato de organização. No segundo momento ocorreu uma 
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rodada com temas/problemas que a Geografia e as entidades tem enfrentado em seus 

países e como estas entidades estão debatendo os mesmos. 

Dentre os pontos que foram levantados pelas entidades estão: avanço de políticas 

neoliberais; avanço do fascismo e de governos de extrema direita; questões 

étnicorraciais; conhecimento para além da academia; ataque ao conhecimento científico 

(projeto de destruição da ciência); desmonte de políticas educacionais (corte de bolsas, 

de permanência estudantil, EaD); ensino a distância; questões relacionadas a 

privatização de terras de uso comum e apropriação da natureza pelo capital e luta contra 

o capital transnacional. 

Os pontos ressaltados pelas entidades reafirmam a América Latina na periferia, não no 

sentido de localização geográfica, mas como condição de estar à margem do poder. No 

atual contexto de avanço do neoliberalismo e fascino no subcontinente tais pontos 

tornam-se mais marcantes. 

No encerramento a AGB pontuou a necessidade de maior integração entre as entidades 

da América Latina, para além dos Encontros de Geógrafos da América Latina (EGAL). 

Outras propostas de articulação são reuniões/atividades online, reuniões/atividades em 

outros encontros/eventos de Geografia, como no Encontro Nacional de Geógrafas e 

Geógrafos, que será realizado pela AGB, em São Paulo, em 2021. 

 

São Paulo, Brasil, 14 de julho de 2020. 


