
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECENDO A AGB 
A AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros é uma entidade civil, 

autônoma, de caráter técnico, científico político e cultural, sem fins 

lucrativos, fundada em 1934, na cidade de São Paulo. Aglutina 

profissionais, estudantes e professores com o objetivo de fortalecer o 

desenvolvimento da Geografia, articulando os sócios dos vários 

segmentos em torno de demandas geográficas de interesse da 

sociedade. 

Organizada no âmbito nacional e por seções locais, tem por finalidade 

congregar sócios em especial por municípios. Promove os estudos da 

geografia, pesquisando e divulgando novos saberes que visem o 

aprofundamento da teoria geográfica e o fortalecimento de ações 

conjuntas para a melhoria de vida da população brasileira, podendo 

manifestar-se publicamente sobre a realidade nacional/local seus 

problemas sociais, econômicos, políticos. 

Nossa seção local AGB/Aracaju tem buscado se fortalecer desde o ano 

de 2001. Resistindo no cumprimento de seus Objetivos. É fundamental a 

congregação da entidade através de maciça associação. É importante 

lembrar que nossa seção tem se consolidado pela presença de 

associados sergipanos; alagoanos, baianos e pernambucanos. 

Poderão ser associados da AGB, conforme seu Estatuto, art. 4°: 

geógrafos (professores do ensino superior, educação básica, técnicos ou 

estudantes), e demais interessados. (Estando a entidade aberta para 

outros profissionais). 

O crescimento da nossa Associação dependerá do coletivo dos seus 

participantes. Para tanto, é preciso que a construção da Associação se 

realize coletivamente, dentro de gestões que ultrapassem os limites de 

suas instâncias representativas. Ampliando e articulando a participação 
dos sócios. É nossa responsabilidade a construção de diversas 

atividades que contribuam para o PENSAR/FAZER nossa sociedade. 

Como sócio da AGB/Aracaju você estará atualizado com as novas 

discussões geográficas. 

 

 
 

VENHA DISCUTIR ESSAS E OUTRAS 

QUESTÕES COM A AGB/ SEÇÃO 

ARACAJU! 

 
Email: aracajuagb@gmail.com 

Site: agbaracaju.wordpress.com 

Facebook: @agbaracaju 

 
CHAPA TEMPO DE RESISTÊNCIA:   

Diretora: Vanessa Paloma 

Vice-diretora: Michelle Félix  

1° Secretário: Alyson Ribeiro 

2ª Secretária: Morgana Santana 

1ª Tesoureira: Eliany Lima 

2º Tesoureiro: José Danilo  

Comissão de Comunicação: Shauane Itainhara e 

Karla Tanan  Comissão de Publicação: Manoel 

Pedro e Ricardo Menezes 

Comissão de Eventos: Rafaela Santos Paz e Danilo 

Cavalcanti 

Comissão de Intercâmbio: Leônidas de Santana e 

Carlos Marcelo 

 
 

INFORMATIVO AGB 
SESSÃO LOCAL ARACAJU 

A GEOGRAFIA BRASILEIRA 
DIZ NÃO A MP 759 

 
O governo interino de Michel Temer, no fim de 2016 publicou a 

Medida Provisória 759 que dispõe sobre a Regularização 

Fundiária Rural e Urbana, cria regas para alienação 

(venda/seção/doação) de imóveis públicos e das outras 

providências, esse ato desconsiderou toda a construção histórica 

brasileira sobre a Função Social da Propriedade. Essa alteração 

das normas de Regularização Fundiária e Venda de Imóveis da 

União, do Programa Terra Legal na Amazônia, da Regularização 

Fundiária Rural e da Política Nacional de Reforma Agrária, 

entrega ao grande capital terras públicas, privatizando o espaço 

e fortalecendo oligarquias locais e grupos internacionais. 

A MP traz em seu texto uma série de inconstitucionalidades, 

desrespeitando competências federativas (Nacionais, Estaduais 

e Municipais) e atentando contra a probidade administrativa na 

gestão pública, tratando de modo diferenciado, ricos e pobres, 

além de não ter passado por nenhum processo de consulta e 

participação popular (como o conselho Nacional das Cidades, 

consulta pública, dentre outros), foi editada com urgência e traz 

consigo uma série de inseguranças jurídicas.     

Esse contexto  exige que a geografia brasileira se posicione 

frente a esse retrocesso, por isso a AGB convida todas/os a se 

engajarem na luta contra a MP 759 assinando a carta Ao Brasil 

construída por entidades, movimentos sociais e populares 

através do link https://contramp759.wixsite.com/cartaaobrasil . 

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

 

https://contramp759.wixsite.com/cartaaobrasil


 

 

 

 

 

 

 

 

GT de AGRÁRIA – Alexandrina Luz Conceição, José Danilo 

Cavalcanti, José Danilo Santana, Karla Tanam, Rafaela Santos, 

Michelle Félix, Shauane Nunes. 

GT de EDUCAÇÃO – Eliany Lima, Isau Vinicius, Manoel Júnior, 

Ricardo Menezes, Vanessa Paloma.  

GT DE URBANA-   Antônio Santiago, Lucas Lira, Márcio Reis, 

Maria José, Marcelo Gomes, Yure Silva. 

GT DE MEIO AMBIENTE-   Ana Consuelo, Carla Melo, Sandra 

Freitas. 

 

 
  
 
-Viabilizar diferentes formas de divulgação e comunicação junto 

à comunidade geográfica através de redes sociais, blog, lista de 

e-mails e informativos impressos; 

-Dar continuidade a atividade do Grupo de Trabalho (GT) de 

Urbana e fortalecer os GT’s de Educação e Ensino, GT de Agrária e 

o GT de Meio Ambiente.  

-Buscar fortalecer relações com os professores da rede de ensino 

publica e privada; 

-Promover estudos de formação política a partir de discussões 

em torno do caráter político da AGB nas instâncias de 

representação em função das necessidades da sociedade; 

-Estabelecer práticas de aproximação com os Movimentos 

Sociais e Sindicatos.  

-Participar de ações conjuntas com entidades políticas e sociais 

com o objetivo de desenvolver ações sobre as questões  urbanas, 

agrária, ambiental e sobre do; 

-Estabelecer contínuos intercâmbios com a DEN e fomentar a 

articulação política em escala regional/nacional; 

Participar ativamente das Reuniões de Gestão Coletiva (RGC’s) 

em âmbito regional e nacional, e de eventos promovidos pela 

entidade nacional e das seções da AGB; 

-Dar continuidade e fortalecer a execução de eventos científicos 

e culturais construídos nos últimos anos pela AGB 

seção/Aracaju, como as Quintas AGB, SIMPOGEO e Encontro 

Sergipano, e Fóruns periódicos assumidos pelos GTs que 

compõem a associação.  

Reformulação do Estatuto interno para a adequação ao novo 

código civil mediante ciclo de debates envolvendo os sócios. 

 XVIII ENG SÃO LUÍS – 
MARANHÃO 

 

Para tanto, é preciso que a construção da Associação se realize 

coletivamente, dentro de gestões que ultrapassem os limites de suas 

instâncias representativas. Ampliando e articulando a participação 

dos sócios. É nossa responsabilidade a construção de diversas 

atividades que contribuam para o PENSAR/FAZER nossa sociedade. 

Como sócio da AGB/Aracaju você estará atualizado com as novas 

discussões geográficas. A condição de sócio permite desconto 

publicações, eventos nacionais e locais. É fundamental a 

participação de tod@s não apenas em seus eventos , mas no dia-a-

dia da entidade participando dos Grupos de Trabalho (GTs), 

organizando encontro estadual, nacional, seminários, simpósios, 

palestras, informativos, etc. São essas atividades que levam o 

conhecimento geográfico produzido para o cotidiano da sala de 

aula, e da sociedade. 

É princípio da entidade a descentralização das ações daí a 

priorização na estrutura em Grupos de Trabalho Seu funcionamento 

é assegurado pela presença dos Grupos de Trabalho e Comissões de 

Trabalho. 

VOCÊ SABE O QUE É GT? 
O GT (Grupo de Trabalho) tem como objetivo agregar geógrafos 

(estudantes, professores e técnicos) e não geógrafos, que tenham 

como objetivo pensar ações e intervenções na sociedade.  

Os GTs são formados por quantos membros queiram participar 

considerando o nível de envolvimento de seus participantes no 

compromisso com as mudanças do/no espaço social. 

Os GTs visam fortalecer o trabalho permanente de atuação política 

das Seções Locais da AGB, através de debates e atitudes 

incentivando e promovendo manifestações coletivas da sociedade. 

A formação e a participação no GT constituem grande desafio. Os 

Grupos de Trabalho/GTs podem e devem ser estabelecidos de 

acordo com problemáticas sociais, econômicas e políticas nas 

escalas local, regional e ou nacional. .  

A AGB/seção Aracaju vem estruturando os seguintes GTs: Agrária; 

Ensino;  Urbana e Ambiental. 

São os Grupos de Trabalho que garantem a resistência e o 
fortalecimento da Associação dos Geógrafos na sua ação direta para 

a construção de ações concretas e realizações para a melhoria da 

sociedade.  

 

 

 

 

Precisamos FAZER CRESCER NOSSA GEOGRAFIA, construindo uma 

GEOGRAFIA FORTE e COMBATIVA, para isto é preciso participar da 

nossa Seção Local. 

Se você quiser PARTICIPAR de um desses GRUPOS DE TRABALHO 

entre em contato com os membros dos GTs. 

 

Entre os dias 24 a 30 de Julho de 2016, ocorreu em São Luís do 

Maranhão na UFMA, o maior evento da Geografia brasileira, o XVIII 

ENG – Encontro Nacional de Geógrafos, evento que reuniu 

geógrafos(as) de todas as partes do Brasil, inclusive com presença 

de vários associados e representantes da diretoria da AGB – Seção 

Aracaju.  Nossos encontros nacionais se materializam e se 

estruturam por meio da união de Seções da AGB de várias 

localidades do Brasil, da Diretoria Executiva Nacional – DEN e da 

AGB – Seção Local que sedia o evento, e é construído ao longo de 2 

anos, principalmente, por meio de RGC – Reunião de Gestão 

Coletiva que acontecem geralmente a cada 3 meses em várias 

partes de nosso país. O ENG oportuniza aos geógrafos(as) e a 

outros profissionais que dialogam com a geografia, um riquíssimo 

campo de debates e reflexões, nos permitindo a partir de leituras 

plurais a pensar a sociedade e a geografia brasileira. Esse ano o 

ENG teve como tema principal “A construção do Brasil: geografia, 

ação política e democracia”, analisando os retrocessos sociais, 

políticos e econômicos de nossa atualidade, problematizando nos 

espaços de debates do evento, os nexos entre a ciência geográfica 

e a ação política transformadora dos geógrafos(as), 

proporcionando a todos aqueles que pensam e agem a partir da 

Geografia um profícuo debate sobre os rumos da Geografia 

brasileira e da AGB. Além disso, ao final do encontro, na Plenária 

Final, realizou-se uma importante avaliação do encontro, no qual 

refletiu-se sobre os principais dilemas acumulados durante todos 

os dias do evento,  bem como debateu-se a importância e o papel 

da geografia, do geógrafo e da AGB na transformação de nossa 

realidade, construindo coletivamente a seus associados e Seções 

Locais os posicionamentos e ações da AGB sobre a situação 

política e social contemporânea do Brasil, bem como as estratégias 

de ação e luta pela geografia e sociedade que queremos. Os 

associados também escolheram coletivamente na plenária final do 

ENG São Luiz que a AGB - Seção João Pessoa sediará o próximo 

Encontro Nacional dos Geógrafos em 2018 na UFPB, e também 

elegeram a nova Diretoria Executiva Nacional – DEN da AGB, biênio 

2016-2018, composta por vários associados da AGB de diversas 

Seções Locais do Brasil.A DEN, além de exercer a função 

representativa dos geógrafos brasileiros nas instâncias 

institucionais nacionais, tem também exerce a função de construir 

formas de aglutinar e articular princípios políticos, ações, 

atividades e pauta locais e nacionais das demandas de inúmeras 

Seções Locais distribuídas em todas as regiões do Brasil. As 

Seções Locais atuam articuladas com a AGB Nacional 

principalmente através da Articulação Nacional dos GTs (Agrária, 

Ambiental, Assuntos Profissionais, Educação, Indígena, Meio 

Ambiente e Urbana), que dentre outras atividades articulam 

princípios políticos e fortalecimento de ações conjuntas da 

entidade para a transformação da realidade nacional/local, seus 

problemas sociais, econômicos e políticos. 

 

O FORTALECIMENTO DA AGB 


