
Texto para subsidiar as discussões para a construção de propostas 

de eixos temáticos e de temas de mesas redondas para o CBG 2014 

Na reunião da DEL do dia 21 de setembro, o debate sobre os eixos temáticos 

se deram a partir de duas perspectivas: 

1. Pensar o CBG como uma oportunidade de fazer um balanço dos últimos 10 

anos da sociedade brasileira, da geografia brasileira e da AGB, bem como 

pensar projeções (tendências e desafios); 

2. Pensar os eixos temáticos a partir do tema proposto A AGB e a Geografia 

brasileira no contexto das lutas sociais frente aos projetos hegemônicos. 

Assim, pensar os projetos hegemônicos e suas características, impactos e 

resistências; a Geografia brasileira e as suas mudanças; e a AGB nestes 

contextos. 

Num primeiro momento, foi pensado o Brasil na lógica global de 

desenvolvimento, considerando que o modelo desenvolvimentista tem várias 

formas de se realizar, em diferentes escalas e diferentes recortes geográficos. 

Além disso, destacou-se a relevância de se fazer uma reflexão sobre o papel 

do Estado Brasileiro na última década como importante indutor (seja na 

produção de um discurso, seja financiando – via BNDES ou CEF – os 

empreendimentos econômicos) do atual modelo de desenvolvimento do país. 

Em seguida, foi levantada a necessidade de se pensar nos grandes projetos: o 

que são? Qual a sua lógica? E como os projetos hegemônicos tem se realizado 

no estado do Espírito Santo? 

Dessa forma, levantaram-se os seguintes pontos para orientar a escolha dos 

eixos temáticos: 

 O Brasil como potência agroexportadora de commodities e seus 
impactos em diferentes escalas e territórios; 

 As grandes empresas, o Estado e os Movimentos Sociais e suas 
diferentes escalas de realização; 

 Os grandes eventos esportivos, as cidades (cidade-empresa) e a lógica 
da competitividade no urbano; o trabalho precarizado; 

 A indústria de Petróleo e Gás no Espírito Santo. 

Em relação à AGB nos últimos 10, o primeiro ponto discutido foi o fato de a 
entidade se realizar a partir da militância e, assim como em outras entidades 
com esse perfil político, a AGB têm atravessado dificuldades em sua 
organização. E os motivos vão desde o atual contexto político marcado pela 
desmobilização e o crescente individualismo até os limites impostos pelo 
cotidiano do trabalho (precarizado, alienado etc), que toma cada vez mais o 
tempo e a energia das pessoas, além das novas formas de comunicação, que 
ao mesmo tempo em que ajudam atrapalham as pessoas. 



Também foi discutido sobre a representatividade da AGB: Quem a AGB 
representa? É preciso romper definitivamente com essa ideia de que a AGB é 
uma representação profissional. 

Também se discutiu sobre a identidade agebeana, que constitui um desafio da 
entidade hoje e reflete um problema de formação de base. É um desafio na 
medida em que muitas estudantes, professores e geógrafos estão na AGB sem 
saber o que é a AGB. Assim, se envolvem em vários movimentos ao mesmo 
tempo e não criam uma identidade com a entidade e nem um compromisso 
com suas atividades. 

Também se colocou sobre a personificação de algumas seções locais, quando 
o nome de um membro, ou de alguns membros, passa a identificar uma seção, 
bem como a prática de centralizar tarefas e decisões da entidade. Nem sempre, 
mas algumas vezes isso pode ser um reflexo, também, dos problemas 
colocados anteriormente em relação à militância e falta de identidade agebiana. 

Por último, discutiu-se sobre a dualidade discurso x compromisso. Assim, 
surgiu a seguinte questionamento: do discurso à prática, o que diz e o que faz 
a AGB? Ou seja, muitas vezes a AGB está ao lado dos movimentos sociais, 
mas na prática isso não se realiza. 

Em relação à geografia brasileira foram debatidos os seguintes pontos: 

 A crescente participação do geógrafo nos estudos ambientais e em 
consultorias e, por conseguinte, o crescimento do bacharelado. 

 Crescimento de pós-graduações em Geografia no Brasil e o 
produtivismo acadêmico: a serviço de quem? Quais Geografias? E a 
graduação? E a produção científica da Geografia? 

 Geografia escolar: novas metodologias (TICs, informática etc), tensão 
entre possibilidades para se trabalhar X condições objetivas de trabalho, 
carga horária, mudanças na Educação Básica e seu impacto sobre o 
professor e a forma de trabalho como Currículo; lógica do ENEM. 

 Temas da geografia escolar: legitima ou desconstrói? O que dificulta? Os 
desafios de disputar interpretação da realidade com instituições como a 
grande mídia, a Igrejas e a família. 

  

 

 


