
Niterói, 02 de novembro de 2020.

Para: 

Direção do Instituto de Geociências da UFF
Chefia de Departamento de Geografia da UFF
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF

Prezados

A Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Local Niterói  (AGB-Niterói)  iniciou suas

atividades e, portanto, sua mais profunda relação com o curso de Geografia da Universidade

Federal  Fluminense,  no  distante  ano  de  1979,  nascida  da  vontade  de  estudantes  e

professores do Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF), e assim

foi mantida até os dias atuais. São mais de 40 anos de existência, de atividades e parcerias,

onde  estudantes  e  professores  formaram  e  foram  formados  na  relação  acadêmica,

associativa e política com a AGB, onde as próprias estruturas institucionais com que se

manifestam os elementos que condicionam a história do Instituto e da AGB se apresentam

de forma indissociável e, se deixados aos seus encargos, permitem visualizar ao longo do

tempo os movimentos de mudanças no mundo do pensamento, do pensar/fazer geográfico,

e que consolidaram o Curso de Geografia da UFF e, portanto, a AGB, como também é

verdadeiro o seu contrário.

Em  tempos  difíceis  da  sociedade  brasileira,  e  também  férteis  em  possibilidades  de

transformações sociais,  a  AGB-Niterói,  assim como todo o conjunto das associações da

Geografia brasileira – a AGB, desde 1934, e mais recentemente a Associação Nacional de

Pesquisa  e  Pós-Graduação  em  Geografia  (ANPEGE),  desde  1993,  têm  sido  lugar

importante de resistência, de esclarecimento, de mobilização e de luta. O momento atual

não nos deixa dúvida da importância dessas duas associações na construção da unidade

em torno da luta pela defesa da ciência, do conhecimento, da universidade pública e em

particular da Geografia.

Diante do exposto recebemos com perplexidade a decisão do Colegiado do Instituto de

Geociências da UFF, pela retirada da sala-sede da Seção Local de Niterói da AGB, tanto

pela sua importante história e vinculação, parceria e participação na formação de inúmeras

gerações  de  estudantes  e  profissionais;  como  pelo  atual  momento  onde  as  entidades

acadêmicas e científicas são duramente atacadas por um crescente movimento conservador



e autoritário, que coloca a cada dia mais a ciência e a universidade pública brasileira em

xeque. São momentos, como o que vivenciamos hoje, tempos difíceis de alçamento ao topo

das idiossincrasias do pensamento pequeno e negacionista, que associações como a AGB e

ANPEGE, são fundamentais porque organizam e mobilizam a oposição, elaboram pautas de

luta,  estabelecem  diálogos  e  necessários  contrapontos  que  são  responsáveis  pela

resistência  que transforma na comunidade científica da Geografia.

Queremos  deixar  claro  que  reconhecemos  a  autonomia  de  gestão  de  cada  Unidade

Acadêmica,  de  cada  Universidade  ou  Associação,  no  entanto,  é  também  de  nosso

reconhecimento a importância histórica fundamental – no passado e no presente, da AGB-

Niterói no Brasil,  no Estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói e no Instituto de

Geociências da UFF. Desta forma, nossa solicitação não pode ser outra à essa Direção: que

seja estabelecido o diálogo necessário para a reversão dessa decisão e que se recupere a

sala-sede, fundamental para a logística espacial permanente desta importante Seção Local,

reconhecida  nacionalmente  pela  sua  capacidade  de  representação  da  comunidade

geográfica.

Atenciosamente

Diretoria Executiva Nacional – Associação dos Geógrafos Brasileiros (DEN/AGB) 
(gestão 2020/2022)

Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) (gestão 2020/2021)


