Panorama dos Grupos de Trabalho da AGB
GTs

Problemas ou área de
atuação

Articulação com
entidades e movimentos
sociais

Atividades recentes

Perspectivas de atuação

Educação e Ensino de
Geografia
- Vitória

- Currículo e carga horária de
Geografia da Educação básica

- UFES (LEAGEO e PIBID) ->
Rede de Diálogos Geográficos

- Mesas redondas sobre temas
importantes para o ensino
básico de geografia

- Valorizar o saber desenvolvido
em sala de aula

- Formação continuada, de
caráter crítico, dos professores
de geografia da educação
básica

- Instituto Federal do Rio
Grande do Sul

- BH
- Viçosa
- Fortaleza
- Porto Alegre
- Niterói
- Rio
- Catalão
- Curitiba
Presidente
(Comissão)

- Papel da escola e da educação
formal
- Plano Nacional de Educação

- Sindicatos dos Professores da
Escola Pública

- Diálogos com os professores
da educação básica
- Elaboração de notas de apoio
aos trabalhadores da educação

- Cursinhos Populares
- Fórum em Defesa da Educação
Pública

Prudente - Lei do Piso Nacional

- Apoio à greve dos professores
em diferentes estados
-Jornadas Pedagógicas
- Debate e informações para
alunos da educação básica

- Mobilizar os professores de
educação básica a participarem
de atividades promovidas pela
AGB
- Discussão sobre a questão da
educação e das ocupações
urbanas
- Discussão sobre o acesso e a
permanência dos trabalhadores
(as) na educação superior

- Sistematização de dados sobre
o ensino de geografia, as
escolas e políticas públicas

Agrária
- Recife
- Três Lagoas
- Rio-Niterói
- Catalão
- Dourados (GT Indígena)
Presidente
Prudente
(Comissão)

-Impactos dos Grandes Projetos
sobre o espaço agrário
- Impactos dos Monocultivos de
Eucalipto
- luta pela reforma agrária
- Luta antinuclear
-Luta contra o Trabalho escravo
- Luta contra os agrotóxicos
-Luta pela pesca artesanal

- Comissão Pastoral da Terra
- Movimentos sociais do campo
brasileiro (MPA, MST)
-movimento indígena
- movimento quilombola

- Seminários e debates sobre os
impactos da silvicultura no MS
- Caderno de Textos do GT de
Agrária
- Documentário sobre os
atingidos pelo Porto Açu-RJ
- Relatório de base para a ação
civil pública
- Artigos para Terra Livre

- Avançar nos processos de
compreensão em curso na
realidade agrária brasileira
- Produzir materiais didáticos
que possam auxiliar na
disseminação das questões
agrárias
- Mapa dos Grandes Projetos no
Brasil
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-MABMovimento
Atingidos por Barragens

- Maringá

Urbana
-Vitória
- BH
- Aracaju
- Rio
- Niterói
- Porto Alegre
- Catalão
- Recife
Presidente
Prudente
(Comissão)
- Maringá
- Florianópolis (Comissão)

- Grandes Eventos – Copa do
Mundo

de

- Movimento Passe Livre (MPLES)

- Conflitos Urbanos
-Mobilidade Urbana

-Movimento Nacional de Luta
Pela Moradia (MNLM)

-Territórios de comunidades
tradicionais:
quilombos
urbanos
- Apoio às ocupações urbanas
-revitalização
portuária
especulação imobiliária

-Fórum SUAPE
-UFES
(Observatório
Conflitos Urbanos)

dos

e

-Comitê de Solidariedade à
Ocupação Dandara (Céu Azul,
Belo Horizonte) e Fórum
Permanente de Solidariedade
às Ocupações - Belo Horizonte
-Fórum Estadual e Fórum
Nacional de Reforma Urbana
-Frente Estadual em Defesa
dos Territórios Quilombolas
(RS)

- Participação no seminário Aberto
de Mobilidade Urbana promovido
pelo Movimento Passe Livre (MPL)
(Vitória)
-Criação do blog Cidade como
Direito (Vitória) e do blog CARU –
Coletivo de Apoio à Reforma
Urbana (POA) e do blog da
Articulação Nacional de Gts de
Urbana
(http://agburbana.wordpress.com/)
- Participação de fórum de
discussões sobre a Copa do Mundo
e Comitê Popular da Copa
- solidariedade às ocupações em
situação de conflito em Belo
Horizonte.
-Participação da Conferência das
Cidades – municipal e
estadual (Aracaju e Catalão)

-UFRGS
-Conselho
Cidades

-Produção de Informativo dos
GTs de Agrária e Ambiente pósForum de Gts

Nacional

- Campanhas: Agrotóxicos e
Territórios Pesqueiros

-Estreitar cada vez mais a
aproximação com ativismos
sociais urbanos e contribuir na
confecção estudos que possam
subsidiar discussões acerca do
direito à cidade
-Debates acerca do Estatuto da
Cidade e o Plano Diretor
- Mapeamento de ocupações
urbanas e luta por moradia
-Mapeamento
de
redes,
movimentos e mobilizações
sociais que engendram e/ou
discutem a Baía de Guanabara
para elaboração de um
mapeamento dos conflitos
-Ações nos espaços do Poder
Público e produção de
materiais de denúncia e
relatórios (RJ e Niterói)

das
-Grupo de estudos e ações para
propor denúncias acerca das
problemáticas
-Participação do Fórum Estadual de

-organização de seminários,
encontros,
mini-cursos
e
trabalhos de campo para fins
de denúncia (RJ e Niterói)
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Reforma Urbana (Aracaju e Porto
Alegre)
- Produção de mapas e documentos
e eventos para denúncias a cerca
dos conflitos urbanos

-Banco
de
dados
dos
movimentos sociais urbanos
(Aracaju)

-Participação de audiências públicas
e seminários que tratam sobre os
PROJETOS RELACIONADOS À COPA
2014 (Aracaju)
-Artigos para a Terra Livre
-Participação da Frente Estadual e
Nacional em Defesa dos Territórios
Quilombolas
-Construção de um projeto de
extensão (UFRGS e AGB-PA) que
busca a cartografia social em
quilombos urbanos em Porto
Alegre.

Ambiente
-Vitória
- Viçosa
- Rio
- Catalão

impactos
ambientais:
mineração, deserto verde,
petróleo e gás.

-(NEPEA) Núcleo de Estudos,
Pesquisa e Extensão em
Agroecologia

Conflitos
camponesa/

-Campanha
Permanente
Contra o uso de Agrotóxicos e

Agricultura
familiar
e

-Participação de representante da
Articulação Nacional de GTs de
Urbana no Conselho Nacional das
Cidades.
Vitória:
- Participação do Encontro dos
Afetados por Petróleo e Gás no
Espírito Santo, realizado em
Linhares;

-Contribuir no debate acerca
de questões socioambientais,
principalmente na área dos
grandes
empreendimentos
industriais
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agronegócio:
agrotóxicos;

agroecologia,

-Água: bem comum e impactos

Pela Vida
-Campanha
contra o
Ferrous

Pelas Águas e
mineroduto da

-Movimentos Socioambientais
–RJ
-REDE ALERTA CONTRA
DESERTO VERDE (RJ e ES)

- Nota de repúdio a intervenção do
(MAPA) Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento;

-Avançar na compreensão dos
processos geográficos em
curso
na
realidade
socioambiental brasileira

-contribuição na elaboração da
“Carta de Linhares: Afirmação do
Fórum dos Afetados pelos projetos
de instalações de Petróleo e Gás no
ES”

- Contribuir no processo de
formação política dos diversos
segmentos interessados

-Mapeamento participativos com
os indígenas da Chapada do A
(Anchieta-ES) e debates sobre
conflito com a mineração

-Promover
uma
maior
interlocução e colaboração
com os movimentos sociais
visando uma intervenção social
mais efetiva nas questões
ambientais

O

-Promoção junto ao MPA da feira e
cesta agroecológica na UFES
-Blog Gt Ambiente Vitória
Viçosa:
- “Relatório de Impactos SócioAmbientais do mineroduto da
Ferrous na microregião de Viçosa”,
adicionado à Ação Civil Pública
contra o mineroduto.
- Participação na “Campanha Pelas
Águas e contra o mineroduto da
Ferrous.
- Elaboração de texto para Terra
Livre

-Produzir materiais didáticos
que possam auxiliar na
disseminação dos debates das
questões gerais e específicas
referentes
ao
universo
ambiental brasileiro.
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Rio
-Atuação junto aos Movimentos
Socioambientais.
-Ações pela defesa da Serra da
Misericórdia no Complexo do
Alemão
-Organização do II Encontro das
Comunidades da Sub-bacia do
Canal do Cunha
- participação da organização do
encontro da REDE ALERTA CONTRA
O DESERTO VERDE.

Trabalho de Campo
- São Paulo

- Buscar problematizar os
sentidos do trabalho
de
campo em geografia: na
formação do geógrafo, na AGB
e nos ENGs.

-Produção de Informativo dos GTs
de Agrária e Ambiente pós-Forum
de Gts
-Inserção do GT no XVII ENG
- Publicação de artigo sobre
reflexão sobre o trabalho de
campo publicadas juntamente com
os relatos dos campos do XV ENG,
no Boletim Paulista de Geografia
N°91
-Saída de campo no ENG

- Atuação de GT de trabalho de
campo
em
perspectiva
nacional
- promover atividade de campo
destinada aos ingressantes no
curso de geografia em 2013
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