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ASSOCIAÇÃO DAS(OS) GEOGRÁFAS(OS) BRASILEIRAS(OS) 

DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 

GESTÃO 2019-2020 

 

 

 

RELATO DE GESTÃO 

SETEMBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020 

 

 

A atual gestão da Diretoria Executiva Nacional (DEN) foi eleita no dia 22 de 

setembro de 2019, em Presidente Prudente/SP, onde se realizou a Assembleia Geral 

Extraordinária da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB). Essa Assembleia Geral 

Extraordinária precisou ser realizada porque em 23 de julho de 2019, parte da Diretoria 

Executiva Nacional, eleita democraticamente em assembleia realizada em 09 de setembro 

de 2018, em São Paulo, apresentou sua renúncia via AGB Interseções. Os membros que 

renunciaram foram: Eduardo Girotto (Presidente - Seção Local São Paulo), Andressa Elisa 

Lacerda (Vice-presidenta - Seção Local Rio de Janeiro), Silvia Cristina de Oliveira 

Rodrigues Gil (1ª Secretária - Seção Local São Paulo), Ana Claudia Carvalho Giordani 

(Coordenadora Suplente de Publicações - Seção Local Rio de Janeiro), Roberto Marques 

(Coletivo de Comunicações - Seção Local Rio de Janeiro) e Talita Rondam Herechuk 

(Coletivo de Comunicações - Seção Local Porto Alegre). 

A partir da renúncia injustificada foi convocada pelo secretário executivo da AGB 

uma assembleia eleitoral, que foi realizada em 22 de setembro de 2019, após a 139ª 

Reunião de Gestão Coletiva (RGC), em Presidente Prudente/SP. 

A renúncia, até hoje ainda não justificada – tanto para os membros da própria DEN 

quanto para o coletivo de Seções Locais – pelo grupo dissidente ocorreu em um momento 

de fortalecimento das Seções Locais a partir das RGCs e, especialmente, da construção do 

IX Fala Professor (a)!, realizado no período de 17 a 21 de julho de 2019, em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Soa, no mínimo, estranha, tal renúncia justamente em um momento de 

fortalecimento da AGB Nacional, uma renúncia após um Encontro Nacional de Ensino de 

Geografia que se constituiu como um espaço importante de fortalecimento político da 

entidade, de construção coletiva e horizontal, no qual abriu caminhos para a reconstrução 

de uma Geografia ativa e combativa. 
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Dito isto, é importante destacar, que desde o início, houve um entendimento por 

parte do grupo da DEN eleita em 2018 e que não renunciou, que era de suma importância a 

plena continuidade dos trabalhos, pela relevância e papel da entidade, mas sobretudo pelo 

comprometimento político assumido com a mesma e com as demandas que se 

responsabilizaram pela frente, como a construção – conjunta às Seções Locais – para a  

realização do XX Encontro Nacional de Geógrafas e Geógrafos, que seria realizado em 

julho de 2020 na cidade de São Paulo - SP, mas que devido a pandemia da COVID-19 

precisou ser adiado para 2022.  

A tarefa de fazer parte da DEN se deu e ainda se dá em meio a uma conturbada e 

complexa conjuntura política nacional, em que os espaços democráticos, e a atuação das 

mais variadas entidades da sociedade civil se veem ameaçadas por parte de um projeto 

político em vigência avesso e compromissado com a destruição dos espaços e instâncias 

democráticas. Ao mesmo tempo, internamente, vínhamos de três gestões (2014-2016, 

2016-2018 e 2018-2019) de diretorias executivas nacionais onde os presidentes, e/ou a 

grande parte da diretoria não tinham uma vivência de Reuniões de Gestão Coletivas, tendo 

o último, por exemplo, renunciado sem nunca ter participado de uma RGC durante sua 

gestão. 

Diante de tal cenário, os membros que compõem a atual gestão da DEN (2019-

2020) assumiram a gestão com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos de 

diretivos da Associação dos Geógrafos Brasileiros, mas também fortalecer a articulação 

entre as Seções Locais que se mostrou de grande valor no processo de construção do IX 

Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala Professor(a)!.  

Esse processo fica visível, ao observarmos que as Seções Locais que enviaram 

representantes para assumir cargos na DEN, após a irresponsável e injustificável renúncia, 

participaram ativamente (enquanto delegados) da construção do IX Fala Professor (a)! – 

evento este que apresentou a potencialidade e a importância da articulação entre as 

Seções Locais e um  fortalecimento da AGB Nacional. Sobre a construção desse encontro, 

cabe salientar ainda, que o IX Fala Professor (a)! estava praticamente todo encaminhado na 

136ª RGC (Fortaleza/CE - 25 a 27 de janeiro de 2019). Contudo, a partir de algumas 

decisões tomadas pela então DEN (2018-2019), o mesmo precisou ser readequado, de 

modo que ele teve que ser praticamente reconstruído na 137a RGC (Belo Horizonte/MG - 

26 a 28 de abril de 2019), com as Seções Locais assumindo tarefas que não tinham sido 

encaminhadas conforme deliberação da 136ª RGC. 

Imbuídos desse senso de fortalecimento da entidade, buscamos durante a nossa 

reduzida gestão seguir com ações já iniciadas desde o ano passado, tais como manutenção 
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das atividades cotidianas da entidade, regularização da mesma perante órgãos 

institucionais/jurídicos, fortalecimento da relação entre DEN e Seções Locais. Dentro desse 

ponto, ressaltamos que a apesar das adversidades acometidas  pela pandemia da COVID-

19, a gestão foi responsável por duas importantes RGC (Extraordinária em São Paulo e 

140ª em Niterói/RJ) onde foram definidos os Eixos e as Mesas do XX ENG, mas também 

nos debruçamos em políticas de fortalecimento das Seções Locais como os debates a 

construção de uma política nacional de comunicação da AGB, a sinalização do Fórum de 

políticas financeiras – premente, mas impedido diante da conjuntura pandêmica, políticas 

editoriais, políticas de auxílio para bolsistas, etc. 

Durante essa gestão, também auxiliamos, a partir da demanda vinda com a 

pandemia da COVID-19, na construção do “Observatório Geográfico sobre os Impactos da 

COVID-19” e em atividades de aproximação com as Seções Locais e com outras entidades 

e coletivos de Geografia da América Latina, como podemos observar nas reuniões 

realizadas durante o Ciclo de Atividades “A Geografia toma partido: A Geografia para resistir 

e a AGB para construir”. Nessas atividades pudemos observar a força da AGB, tanto no 

plano político, quanto no plano institucional e acadêmico. 

Ainda relacionado ao contexto pandêmico, a partir de uma iniciativa entre Diretoria 

Executiva Nacional e Seções Locais, foi publicado o edital de seleção de iniciativas de 

promoção ao combate emergencial e preventivo a COVID-19, cujo o objetivo foi possibilitar 

a realização de ações e atividades de combate emergencial e preventivo a COVID-19 

promovidas pelas Seções Locais da AGB junto a grupos em situação de vulnerabilidade 

social, povos originários, comunidades tradicionais, movimentos sociais, instituições de 

caridade ou qualquer outro grupo da sociedade que durante a pandemia esteja em condição 

de fragilidade e tenha a manutenção da sua vida colocada em risco. No total foram oito 

propostas aprovadas com o valor de R$ 625,00 para cada. As Seções Locais contempladas 

já enviaram a prestação de contas e em breve as mesmas serão divulgadas. O edital e 

propostas aprovadas estão disponíveis na íntegra no site da AGB Nacional. A promoção 

iniciativas como esta é fundamental para a aproximação e articulação da AGB para com 

movimentos sociais. 

Mais do que isso, salientamos que buscamos durante toda a Gestão, aplicar um 

dos maiores princípios da AGB, que é a construção pautada em uma gestão coletiva, 

democrática e horizontal. Isso pôde ser exemplificado na forma de organização interna da 

DEN, onde apesar dos cargos, todos foram responsáveis por construir coletivamente a 

gestão – com reuniões frequentes e divisão de tarefas independente do coletivo. Desde o 

início, quando decidimos construir uma nova chapa, acreditamos no potencial da entidade 
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enquanto um importante instrumento de produção de conhecimento, de representação e de 

inserção na sociedade civil. Isso se refletiu em uma política de fortalecimento institucional 

da AGB, entendida como fortalecimento das Seções Locais e aproximação com possíveis 

entidades parceiras como Sociedade Brasileira para o Progresso da Pesquisa (SBPC), 

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

Confederação Nacional de Entidades de Estudantes de Geografia (CONEEG). Ademais 

participamos de atividades (através da indicação de associados) no âmbito da Articulação 

Nacional de Agroecologia (ANA), Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e Fórum 

Nacional de Reforma Urbana. 

Outra ação da atual DEN foi a continuidade da articulação com outras entidades de 

Geografia da América Latina, que passamos a fazer parte durante o XVII Encuentro de 

Geógrafos de América Latina (EGAL), realizado em abril de 2019 na cidade de Quito 

(Equador). A continuidade resultou em uma reunião realizada no dia 16 de julho de 2020 

como parte da semana “A Geografia toma partido: a geografia para resistir e a AGB para 

construir” e teve como título “Integração entre geografias da América Latina”. 

A atual DEN também participou do Fórum Livre dos Grupos de Assuntos Agrários 

da AGB, realizado durante o IX Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA) na 

cidade de Recife/PE em novembro de 2019. O espaço foi resultado da articulação entre a 

DEN e a comissão organizadora do IX SINGA. O fórum ocorreu com a participação da DEN, 

de GTs de Agrária e de alguns membros de Seções Locais que estavam presentes no 

simpósio. Enviamos o relato dessa atividade no Interseções. 

Avançamos na regularização do CNPJ da entidade perante a Receita Federal, no 

qual a última regularização ocorreu na gestão 2010-2012. A discussão sobre a 

regularização começou a ser delineada ainda na gestão 2018-2019, porém o processo 

iniciou efetivação em fevereiro de 2020, onde o CNPJ foi transferido do nome de Nelson 

Rego (Presidente da DEN gestão 2010-2012) para o nome de Lorena Izá Pereira 

(Presidenta da DEN gestão 2019-2020). Este foi a primeira etapa do processo. Devido a 

pandemia não conseguimos avançar para as próximas etapas, pois as atividades 

presenciais da Receita Federal foram suspensas. 

Na atual gestão também recebemos solicitações de informações para criação ou 

reativação de Seções Locais por parte de grupos interessados em retomar e iniciar a 

atuação da AGB em seus respectivos municípios. A Seção Local Macapá procurou a DEN 

com esse interesse de reativar a seção. Realizamos uma reunião com um representante do 

grupo interessado e explicamos o procedimento necessário. Após isso, o grupo interessado 

em retomar a Seção Local Macapá conseguiu realizar o processo eleitoral e iniciar a sua 
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gestão. A Seção Local participou, inclusive, da 140ª RGC realizada em Niterói, em janeiro 

de 2020. 

Também recebemos a solicitação de informações por um grupo interessado em 

retomar a Seção Local Distrito Federal. Prontamente respondemos à solicitação do referido 

grupo e explicamos os procedimentos necessários. Este grupo já está realizando reuniões e 

debatendo as formas de atuação da AGB em sua área de abrangência. 

Por fim, destacamos a nossa preocupação em realizar uma gestão coletiva 

pautada nos princípios de horizontalidade que constroem a AGB. Nesse sentido, não 

assumimos uma hierarquia entre os cargos da diretoria, mas sim uma gestão onde as 

pessoas executam todas as praticamente todas as demandas existentes, independente de 

cargo ou comissão. Acreditamos que esse é a maneira de realizar uma gestão coletiva 

concernente ao que acreditamos enquanto AGB em todos os seus espaços, dimensões e 

escalas. 

A seguir apresentamos os relatos de cada coletivo que compõe a DEN. 

 
 

COLETIVO DE PRESIDÊNCIA 
 

O Coletivo de Presidência da atual DEN se comprometeu, desde a articulação para 

montagem da chapa para eleição, em promover uma atuação horizontal junto à diretoria 

como um todo. A respeito disso, tanto a presidenta quanto o vice-presidente participaram 

ativamente junto aos coletivos de Publicação e Comunicações da DEN, respectivamente, 

auxiliando na execução das demandas apresentadas. 

Outro ponto a ser considerado é a participação do Coletivo de Presidência nas 

Reuniões de Gestão Coletiva (RGC) que ocorreram durante o tempo de gestão (RGC 

Extraordinária e 140ª RGC). Entendemos que a RGC é o espaço legítimo de construção e 

gestão da AGB Nacional de maneira horizontal, por isso nos comprometemos em estar 

presente neste espaço. Em verdade, as pessoas do Coletivo de Presidência já 

acompanhavam a RGC de maneira ativa mesmo antes de assumir à atual gestão (2019-

2020), pois estavam presentes no espaço tanto enquanto gestão anterior (2018-2019) 

quanto na condição de delegadas(os) de suas Seções Locais. 

Em relação à articulação com outras entidades e coletivos a presidenta da DEN 

participou das atividades virtuais, como o I Ciclo de Diálogos “A Geografia em questão e os 

desafios atuais” (promovida pelo Departamento de Geografia da UEMG, campus 

Carangola) e “A Geografia brasileira e suas representações políticas” (promovida pela 

ANPEGE), apresentando a estrutura, princípios e formas de atuação da AGB na atualidade. 
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Foram atividades importantes para explicar a AGB para um público que, muitas vezes, não 

tem contato com a entidade. 

Também ocorreu a aproximação com a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), na qual a AGB é filiada. A partir da inserção da AGB no Fórum de Ciências 

Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (FCHSSALLA) (espaço da 

SBPC), a presidenta participou de reuniões outras entidades científicas das humanidades e 

coordenadores/representantes de áreas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

Além disso, o vice-presidente realizou uma visita de três dias à Caicó/RN a pedido 

da Seção Local Caicó. Na ocasião ocorreu uma reunião com a Seção para tratar de 

assuntos concernentes ao seu andamento, formas de articulação e de mobilização para 

ampliar a participação de associadas e associados. Ressaltamos que foi um momento 

importante para a Seção Local e para a DEN, pois debatemos formas de atuação de uma 

seção recente, já que a Seção Local Caicó foi criada na Assembleia Geral do XIX ENG, em 

João Pessoa/PB. Também aproveitamos para realizar uma divulgação do XX ENG no 

campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Caicó, em que 

apresentamos as atividades do encontro e a sua importância para a Geografia brasileira. 

 
 
COLETIVO DE SECRETARIA 
 

Por meio do princípio da Gestão Coletiva – adotado no funcionamento da DEN – 

todas atividades, inclusive do Coletivo de Secretária, foram realizadas com rotatividades e 

divisão de tarefas.  

Vale ressaltar que os compromissos e prazos estabelecidos em RGCs, tais como 

período de envio da Convocatória; elaboração de Sumário Executivo; finalização das Atas e 

rotatividade na condução das mesas nas RGCs, foram priorizados, com objetivo de 

possibilitar que todas informações chegassem em tempo hábil de serem discutidas nas 

Seções Locais. 

Pautado também em decisões de RGCs, a DEN criou o grupo de e-mails “AGB 

Institucional”, como canal direto para contato entre DEN-Seções Locais. Consideramos que 

a utilização de tal ferramenta proporcionou organização nas trocas de e-mails e, em certa 

medida, impediu que informações importantes fossem perdidas.  

O acompanhamento cotidiano e atento à caixa de e-mails da AGB Nacional 

colaborou para, conforme já elencado na presente carta, significativas indicações de 
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representantes em diferentes atividades. Além do mais, considerando os múltiplos ataques 

às ciências humanas; aprofundamento das mazelas sociais e ataque às instituições 

Estatais, a AGB posicionou-se de forma atenta, corroborando em importantes cartas e 

posicionamento construídos e divulgados nacionalmente.  

 
 
COLETIVO DE TESOURARIA 
 

O relato do coletivo de tesouraria será encaminhado em breve via o canal AGB 

Interseções. 

 
 
COLETIVO DE PUBLICAÇÕES 
 

Na presente gestão, o Coletivo de Publicações foi composto inteiramente por 

mulheres, algo inédito desde a criação da Terra Livre em 1986, e a publicação da Terra 

Livre ocorreu sem maiores problemas nesse período. 

As duas edições que ficaram em nossa responsabilidade tiveram diversos acessos 

e uma grande quantidade de artigos submetidos. O número 53 teve como tema o mesmo do 

IX Fala Professor(a)! – “A Prática do Professor à Margem: resistências, saberes e poderes”, 

que ocorreu em Belo Horizonte em julho de 2019. O número 54 foi a segunda edição desde 

a criação da Terra Livre sem um tema definido na chamada, e ainda está em processo de 

finalização, com previsão para publicação em agosto de 2020. 

Apesar de ter sido aprovado na 137a RGC a mudança do sistema da Terra Livre 

das chamadas periódicas para fluxo contínuo de submissões, ainda não foi possível 

implementar. Nos deparamos com muitas dificuldades para tal. Primeiro, porque um dos 

números foi temático –  A Prática do Professor à Margem: resistências, saberes e poderes – 

conforme aprovado na 136ª RGC (26 a 28 de janeiro de 2019/Fortaleza), o que não permitiu 

a implementação imediata do fluxo contínuo de submissões. Segundo, porque o nosso fluxo 

de submissões é alto, o que possivelmente atrasaria o processo de avaliação dos artigos e 

publicação dos mesmos. 

Durante o processo de avaliação dos artigos submetidos, tivemos que recorrer a 

pareceristas ad hoc, demos possibilidades de indicar pareceristas advindos das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por causa dos diversos temas dos artigos submetidos 

versarem que tinham temas específicos dessas regiões, demonstrando a grande 

capilaridade e acesso que a revista consegue obter. O conselho científico composto com 

nomes indicados pelas Seções Locais não abarcava todos os temas dos artigos recebidos. 
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Reiteramos mais uma vez a necessidade da indicação pelas Seções Locais, pauta que 

deverá constar na convocatória da 141ª RGC, e percebemos a necessidade de que os 

pareceristas tenham interesse ou sejam minimamente comprometidos com a construção da 

AGB, sendo eles associados ou não. Indicamos que os pareceristas que dão os retornos 

mais completos e atenciosos são normalmente estudantes, então pedimos que as Seções 

Locais se atentem a isso quando forem indicar novos nomes. 

A quantidade de artigos rejeitados pelos pareceristas e em uma triagem inicial feita 

por nós com intenção de excluir os artigos, notas e resenhas que estivessem fora do 

escopo da publicação foi grande, o que pode ser um indicativo da qualidade dos artigos 

aceitos, mas também uma falta de compreensão por parte do público de qual é o escopo da 

revista – desafio esse que é aumentado pelas chamadas sem tema definido. Em ambas as 

chamadas que ficaram na responsabilidade desse coletivo, prazos foram prorrogados para 

possibilitar que mais pessoas pudessem realizar submissões, o que não atrasou os prazos 

gerais da publicação. 

Devido à pandemia da COVID-19, a edição de número 54 passou por 

contratempos causados pela condição de isolamento social - o que afeta diretamente a 

saúde mental dos autores e dos pareceristas, portanto alguns prazos foram estendidos 

excepcionalmente nessa ocasião. Procuramos sempre responder de maneira rápida, cordial 

e ética aos autores e pareceristas que colaboram com a Terra Livre. 

Estas questões não são incidentes apenas na Terra Livre, participamos de espaços 

de discussão, como os fóruns de editores organizados pela Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE), e relatos neste sentido são frequentes. 

Em um cenário caracterizado pelo produtivismo e pela cultura do publish or perish, no qual 

o que vale é publicar a qualquer custo, nos coloca a necessidade de debatermos sobre 

produtivismo e o papel político dos periódicos científicos e a ética do envio de pesquisa. 

Diante deste cenário, o coletivo de publicações iniciou o debate em torno desta temática, 

realizando levantamento bibliográfico e discussões da temática. 

Chamamos a atenção para o fato de que depois que a Terra Livre passou a circular 

apenas em meio digital, algumas edições foram publicadas sem uma capa, e pensamos que 

a elaboração de alguma peça que complemente o conteúdo dos artigos publicados com 

uma identidade visual é importante e endossa a qualidade da publicação. Assim, tentamos 

retomar com as capas para as revistas, mesmo as sem tema definido e recomendamos que 

seja dada continuidade a elaboração de uma capa para cada edição da Terra Livre. 

Trabalhamos também no intento de indexar a Terra Livre em indexadores de 

métricas e base de dados indexados. Porém, antes deste procedimento é necessária a 
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indexação no Directory of Open Access Journals (DOAJ). Por sua vez, o DOAJ possui como 

requisito o Digital Object Identifier System (DOI). Como envolve recursos financeiros, 

inserimos esta demanda na convocatória da 140ª RGC (17 a 19 de janeiro de 2020/Niterói), 

porém devido a extensão da pauta referente ao XX ENG, o ponto de publicações não foi 

debatido, sendo transferido para a 141ª RGC, que não ocorreu devido a pandemia (141ª 

RGC estava prevista para ser realizada no mês de abril, em São Paulo). 

Em relação a procedimentos técnicos, ressaltamos que tivemos que solicitar um 

novo International Standard Serial Number (ISSN). Isso ocorreu porque o ISSN para 

publicações em formato impresso e digital deve ser distinto, mesmo sendo de um mesmo 

periódico. Quando a Terra Livre começou a ser publicada em formato digital, em 2007, 

utilizou-se o mesmo ISSN da publicação em formato impresso. Isso é um problema, 

considerando que desde o número 40 a Terra Livre não é publicada no formato impresso, o 

que leva o Qualis/CAPES a considerar a Terra Livre como periódico inativo desde então. O 

coletivo de publicações readequou doze capas e expedientes e solicitou um ISSN digital no 

Centro Brasileiro do ISSN, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT). Não houve custo para tal solicitação e o novo ISSN consta na página da Terra Livre 

e em todas as capas das edições online. 

Com o objetivo de facilitar a busca de periódicos da Geografia, neste período 

realizamos um levantamento e sistematização de periódicos científicos de Geografia da 

América Latina, disponível na página de Publicações do site da AGB Nacional. Esta é uma 

demanda que apareceu em debates pretéritos, como na reunião com a entidades de 

Geografia da América Latina realizada no XVII EGAL (Quito, 2019). Deste modo, a AGB 

construí, no que chamamos na linguagem editorial, um buscador de revistas científicas de 

Geografia da América Latina.  

Nesta gestão, apesar de debatermos, inclusive em RGC (136ª RGC - 26 a 28 de 

janeiro de 2019/Fortaleza), não conseguimos avançar na atualização do Open Journal 

System (OJS) e na possível separação do site da Terra Livre do site da AGB Nacional. Tal 

atualização é necessária, mas o receio é que durante a atualização a plataforma da revista 

seja corrompida. Apesar de fazermos todos os backups, tal atualização não foi 

recomendada pelos técnicos. Essa é uma demanda para a próxima gestão da DEN. 

Pudemos debater enquanto Coletivo de Publicações algumas questões 

fundamentais para manter a Terra Livre com seu caráter indicado desde a primeira 

publicação: estabelecer diálogos entre pautas políticas da sociedade com o conhecimento 

geográfico. Tivemos artigos diversos submetidos durante o período de nossa gestão, e isso 

nos levou a debater a publicação. Como relacionar estudos de caso específicos com a um 
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debate mais amplo? Como esses debates contribuem com a construção do conhecimento 

geográfico? Percebemos o papel fundamental da Terra Livre em divulgar amplamente 

temas diversos que são estudados na geografia atualmente, de modo a promover o 

conhecimento crítico em diálogo com as pautas sociais atuais e com o rigor necessário para 

a qualidade das discussões. 

Precisamente essa diversidade de artigos e temas debatidos nos artigos da Terra 

Livre reforçam o caráter plural e amplo do debate geográfico, e a importância da AGB na 

construção do conhecimento geográfico. 

Consideramos também a possibilidade de realizar um fórum de editores de revistas 

da AGB - a Terra Livre e publicações de Seções Locias que tem um coletivo de publicações 

ativo – para criarmos políticas editoriais conjuntas, para mantermos a coerência das 

publicações da entidade. Isso é necessário para afirmar o caráter de horizontalidade – e 

sugerimos esse esforço para o próximo coletivo de publicações nacional. 

Avaliamos que avançamos na discussão do papel político dos periódicos 

científicos, não focando a nossa atuação apenas em resolver problemas técnicos ou em 

manter o fluxo regular da Terra Livre, o que consideramos fundamental no processo de 

formação política e científica da entidade. 

 
 
COLETIVO DE COMUNICAÇÕES 
 

O atual Coletivo de Comunicação da DEN foi empossado junto com a diretoria na 

eleição realizada em setembro de 2019 e desde então tem feito uma série de reuniões 

internas com o objetivo de melhorar e dinamizar o processo de comunicação da AGB 

Nacional. A nossa primeira reunião foi realizada em outubro de 2019 e, além da diretoria 

eleita, contou com a participação do associado Daniel Fiamengui (Flecha), que há anos 

contribui com os Coletivos de Comunicação da DEN. Nessa reunião levantamos as 

demandas e desafios para melhorar a comunicação da AGB, em especial aquelas 

apresentadas na 139ª RGC, realizada entre 20 e 22 de setembro na cidade de Presidente 

Prudente - SP.  

Para melhor evidenciar e sistematizar a atuação do coletivo nesses 12 meses, 

estruturamos o nosso balanço em alguns tópicos:  
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- Site da AGB 

 

Entre as demandas oriundas da 139ª RGC, podemos citar a continuidade da 

alimentação do site da AGB com informações sobre a entidade e sobre a Geografia em 

geral. Além disso, buscamos desenvolver uma padronização da comunicação visual da 

AGB Nacional, questão que vai para além do site, mas tem nele um ponto importante. 

Diante dessa demanda, fizemos uma série de mudanças, como: a padronização 

das imagens das notícias; a atualização dos textos das páginas do site; a reorganização 

das abas do site; a mudança ou retirada de imagens de capa das páginas (eram 

responsáveis pela demora na hora de carregar o site); a inserção de novos conteúdos (O 

que é a AGB, Como se associar, Como criar uma Seção Local, COVID-19); a atualização 

da lista de Seções Locais ativas e inativas (e seus endereços eletrônicos), a coleta e 

divulgação semanal das atividades realizadas pelas Seções Locais; além de outras 

questões técnicas que não ficam visíveis para o público, mas são fundamentais para a 

segurança do site, como a atualização dos plug-ins e criação de usuários específicos para 

os responsáveis por atualizar o site. 

Também construímos enquanto Coletivo de Comunicações o hotsite 

(https://www.agb.org.br/covid19/) referente ao Observatório geográfico sobre os impactos 

da COVID-19, que é site construído com o objetivo de visibilizar publicações e ações de 

cunho geográfico que tenham na pandemia da COVID-19 (ou fatos relacionados a ela) o 

seu objeto de análise. O link desse site foi adicionado na forma de aba ao site da Nacional. 

 

- Grupo de E-mails 

 

Acatando a decisão da 140ª RGC, realizada em janeiro de 2020 na cidade de Niterói 

- RJ, com o intuito de melhorar a comunicação entre a Diretoria Executiva Nacional e as 

Seções Locais, criamos em fevereiro de 2020 um novo grupo de e-mails chamado AGB 

Institucional, que possui os e-mails oficiais das Seções Locais e da Diretoria Executiva 

Nacional. 

Cabe salientar que o Interseções continua sendo um canal de comunicação entre 

as Seções Locais, capaz de facilitar articulações, divulgação de atividades, proposta de 

debates etc. O AGB Institucional, por sua vez, tem um papel de facilitar/dinamizar a 

comunicação entre a DEN e as Seções Locais. 

 

 

https://www.agb.org.br/covid19/
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- Canal da AGB Nacional no Youtube 

 

O canal da AGB Nacional foi criado em março de 2015, sob uma demanda da 

agência de fomento (verificar esclarecimentos na ata da 131ª RGC). Contudo, desde então, 

não havia ocorrido nenhum tipo de padronização ou organização do canal. 

Durante a atual gestão, além de criar uma url para facilitar o acesso ao canal 

(www.youtube.com/agbnacional), para melhor organizar o site, o coletivo de comunicação 

organizou os vídeos em algumas playlists, o que facilita a visualização no site. Além disso, 

também criamos uma lista com os canais das Seções Locais, de forma a visibilizar via 

Canal da AGB Nacional, os diversos canais criados pelas Seções Locais. 

Quando assumimos o canal, ele possuía 54 inscritos, mas com as atividades do 

“Observatório Geográfico sobre os Impactos da COVID-19” e do “Ciclo de Atividades - A 

Geografia toma partido: Geografia para Resistir e AGB para Construir”, passamos para 598 

inscritos. Além disso, saltamos de cerca de 500 visualizações em nossos vídeos, para mais 

de 5 mil e 600 visualizações. É notório que esse salto se deu devido em grande parte ao 

ambiente de pandemia e consequente isolamento social, contudo, em uma sociedade que 

cada vez mais faz suas interações por meios digitais fazer a manutenção do canal é uma 

tarefa importante para as próximas gestões da Diretoria Executiva Nacional. 

Por fim cabe salientar, que o canal é da AGB Nacional, logo todas as Seções 

Locais que quiserem fazer atividades pelo canal supracitado, tem o direito de fazer, 

bastando se comunicar com a diretoria. 

 

- AGB em Debate 

 

Em março de 2020 o Coletivo de Comunicações realizou uma nova chamada do 

AGB em Debate, sem um tema específico para essa edição. A edição foi publicada em abril 

de 2020 contou e com um texto elaborado pelo próprio Coletivo de Comunicações com 

título “Decifrando a AGB: palavras e siglas usadas pela entidade”. A publicação também 

contou com relatos das Seções Locais e dos Grupos de Trabalho sobre os campos de 

atuação de lutas e/ ou em movimentos sociais.  

Os textos enviados pelas Seções Locais foram: “Ensinar e fazer Geografia” (Cecilia 

Cardoso Teixeira de Almeida da Seção Local ABC); Breve relato da atividade de campo: 

“Duas Favelas, uma caminhada” (Grupo de Trabalho de Urbana – Seção Local Belo 

Horizonte); “A Geografia e a subjetividade: nota sobre a participação das pessoas no 

processo de organização da AGB Xingu-Araguaia (2019-2020)” (Seção Local Xingú-

https://www.youtube.com/agbnacional
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Araguaia); “A Trajetória do GT Agrária das AGBs Rio e Niterói” (Grupo de Trabalho de 

Agrária das Seções Locais Rio de Janeiro e Niterói). 

Em Abril 2020 o Coletivo de Comunicações lançou mais uma chamada do AGB em 

Debate, com a Edição Especial: COVID-19, objetivando agregar textos que realizassem 

análises, em buscam compreender, problematizar e instigar associadas(os), Grupos de 

Trabalho, Seções Locais e a comunidade geográfica, a pensar de forma crítica a interface 

entre Geografia e COVID-19 

Essa edição do AGB em Debate foi publicada em maio 2020 e foi uma forma de 

também divulgar o dia da(o) Geógrafa(o) e o lançamento do Observatório Geográfico sobre 

os Impactos da COVID-19.  

  

- Disponibilização dos anais dos encontros da AGB 

 

O Coletivo de Comunicações disponibilizou, no dia 07 de abril de 2020, no site da 

AGB Nacional, os Anais do IX Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala 

Professor(a)! – com tema “A prática do (a) professor (a) à margem: resistências, saberes e 

poderes” –, realizado entre os dias 17 e 21 de julho de 2019, em Belo Horizonte/MG. 

Também estamos buscando uma forma de disponibilizar os anais dos demais 

encontros da AGB Nacional no site da entidade. Infelizmente estamos encontrando 

dificuldades nessa demanda. Já chegamos a fazer levantamentos com empresas para 

realizar esse procedimento, mas ainda não conseguimos avançar. 

 

- Outras atividades 

 

Auxílio na mesa virtual no dia da(o) Geógrafa(o) com o lançamento do 

Observatório geográfico sobre os impactos da COVID-19 - AGB; 

Auxílio na publicização do adiamento do XX ENG, bem como do Ciclo de 

Atividades Virtuais que ocorreu entre os 13 a 17 de julho 2020. 

 

Saudações AGBenas, 

Coletivo DEN 

 

Alfenas, Campinas, Fortaleza, Juiz de Fora, Niterói, Presidente Prudente, Santo André, São 

Paulo e Três Lagoas. 

11 de setembro de 2020. 

https://www.agb.org.br/covid19/

