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08 a 12 de junho de 2020 / São Luís – MA 

 

O Encontro Nacional de Estudantes de Geografia – ENEG acontece desde 1979. Há 

mais de 30 anos os Encontros vêm fazendo história na Geografia. Sendo de fundamental 

importância na luta e resistência dos estudantes de todo o país, que está vivendo um momento 

de convergência e divergência de ideias, de alinhamentos e tomadas de decisões sobre os rumos 

da ciência geográfica, constituindo uma tomada de poder advinda de “baixo para cima”. 

A 25ª edição do evento acontecerá em São Luís no Maranhão entre os dias 08 e 12 

de junho de 2020, sediado na Universidade Federal do Maranhão – UFMA com o sustentáculo 

e logística da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, além de órgãos e entidades de luta 

e apoio a causa estudantil.  

O ENEG é fundamentalmente o resultado da organização do movimento estudantil 

geográfico a nível Nacional, tendo como base as entidades locais - CA’s e DA’s de geografia, 

estando formado através dos Conselhos Nacionais de Estudantes de Geografia - CONEGEO, 

organizados pela Confederação Nacional de Entidades Estudantis de Geografia - CONEEG, 

tem como egide autonomia política e financeira. Assim assevera-se que o ENEG não é um fim 

de uma jornada de um ano de trabalho, mas parte de um processo decorrente das demandas, 

realidades e lutas dos estudantes de Geografia do Brasil ao longo da história do evento. 

Neste sentido, imbuímos nós a consciência que a ciência geográfica NÃO é constituída 

meramente na sala de aula, na dicotomia entre humana e física, mas sim na vivencia, 

compartilhamento e dialética, formulando uma ciência crítica, social e política, que luta e faz a 

luta por melhores relações entre a sociedade e a natureza, tendo erguido esta bandeira a anos, e 

hoje agregando cada vez mais movimentos e causas. 

Não perdemos de vista as nuances que as próprias relações da sociedade com o pulsar 

do capitalismo têm provocado, acirrando os conflitos e mazelas, as diferenciações sociais e a 

opressão do povo que faz este país a “ferro e fogo”. 

Tendo em vista que a conjuntura política de extrema direita,  a qual vem destrocando as 

conquistas de toda a nação ao longo de anos de luta, por isso propomos e construiremos um 



 

encontro que possa ser um momento de relembrar as revoluções, feitas no passado e que 

trouxeram nossas conquistas socais e principalmente reviver as articulações, para assim haver 

novas mobilizações  sociais e lutas, no qual todos os estudantes de geografia do Brasil possam 

confluir, compartilhar e viver novas experiências geográficas. 

 

Tema: 

“RELEMBRANDO REVOLUÇÕES, REVIVENDO ARTICULAÇÕES: 

Mobilizações sociais e antagonismo na luta” 
 

O Encontro Nacional de Estudantes de Geografia é fruto da organização entre os 

acadêmicos de geografia, visto que a coordenação do encontro se dá pelos discentes dos cursos 

de geografia licenciatura e bacharelado, e seus órgãos de representatividade estudantil, o que 

torna o ENEG mais que um evento da geografia, mas um evento  do movimento estudantil, 

neste caso especifico o que vamos chamar de movimento estudantil geográfico, colocando o 

ENEG em uma posição histórica, de mobilizações, lutas e conquistas. 

O último ENEG sediado em território Maranhense foi há exatos 37 anos, em 1983, 

quando se iniciaram os protestos para a derrubada da ditadura militar que se instituiu no Brasil 

em 1964, os militares apoiados pelo modelo imperialista norte-americano, que buscava 

acumulo de simpatizantes para lutar contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial, se  

alicerçaram no discurso antidemocrático na afirmativa da “ameaça comunista” visto que o 

governo democrático de João Goulart, com medidas progressistas e importantes reforma de 

bases, pautadas para o desenvolvimento e garantia de direitos, entre elas estavam às reformas 

agrária e universitária, e a garantia do voto para analfabetos.  

O golpe de 64 se arrastou com a ditadura assombrando a vida de quem se arriscava lutar 

pela democracia de nosso país, durante este período pessoas sumiram, e os familiares não 

tiveram nenhum tipo de contato ou notícias, a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE) 

foi invadida e incendiada, estudantes foram presos, e torturados, a realidade estudantil mudou, 

universitários eram vigiados e sob esta realidade “o estudante secundarista Edson Luís foi morto 

em um protesto em frente ao restaurante Calabouço”. (UJS, 2017, p. 10)  

Após um grande processo de desgastes da ditadura militar e a continuidade dos protestos 

para a derrubada da ditadura, já no ano de 1983, se inicia o movimento “DIRETAS JÁ”, 

impulsionado pela convocatória popular, e o desejo pela retomada da democracia, com a 

participação de sindicatos, movimentos sociais, artistas, intelectuais, camada popular e partidos 

políticos com viés progressista, são realizadas uma série de protestos, as chamadas DIRETAS 



 

JÁ. 

É sob está realidade que o ENEG vem ao Maranhão em 1983, em um período de lutas 

e articulações do movimento estudantil, o movimento que historicamente sofre boicotes em 

qualquer que seja a forma de organização, o III-ENEG em 1983 foi construído com extremas 

dificuldades, fruto da resistência estudantil geográfica tendo em vista o cenário geopolítico 

imposto aquele momento. 

Em outubro de 2018, Jair Bolsonaro é eleito Presidente da república, e com ele veio 

mais uma onda de ataques à juventude, com o posicionamento irredutível de não dialogar com 

os movimentos estudantis, a conjuntura política torna-se um enorme retrocesso para a 

juventude, e um dos maiores exemplos disto é a total desvalorização do presidente as ciências 

humanas, tal argumentação é sustentada pelas suas ações nas redes sociais as  quais publica que 

pretende cortar recursos das ciências humanas “o objetivo é focar em áreas que gerem retorno 

imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e medicina” ligadas ao capital. 

Investir nas ciências como um todo é investir na soberania nacional, é o progresso do 

povo, as retaliações as ciências humanas, desqualificam a classe intelectual do país, os futuros 

professores, os profissionais que irão capacitar os próximos profissionais, mas tudo isto é 

proposital para o plano de sucateamento total da educação pública, e alienação da grande massa, 

forçando os estudantes recorrerem as instituições privadas, criando uma onda de endividamento 

estudantil similar aos Estados Unidos.  

Desta forma, o movimento estudantil repudia veementemente a conduta por entender 

que investir nas ciências humanas é investir em uma sociedade pensante. o presidente tenta de 

todas as formas desmobilizar o movimento estudantil como um todo, denominando a juventude 

brasileira, que luta pela educação pública, juventude esta que luta pelo direito da seguridade 

social, e que ainda tem de lutar para garantir o futuro da ciência no Brasil, para o Presidente 

está juventude não passa de “idiotas úteis”, democratizar o acesso à educação de qualidade 

também se dá pelo respeito a todas as áreas de trabalho, a sociedade se compara a uma 

engrenagem, na qual todos tem seu devido valor, além do desrespeito ao cidadão brasileiro, 

quando Bolsonaro age desta forma, ele desrespeita a ciência. 

O ENEG volta ao Maranhão, o evento ganhou mais expressão, o movimento estudantil 

geográfico está mais consolidado. Todavia o cenário geopolítico se assemelha a níveis 

alarmante, novamente temos que sair às ruas para a garantia de direitos básicos, a exemplo da 

educação a qual se configura como direito fundamental para o desenvolvimento do país. 

É sob este cenário de lutas e articulações que o Maranhão traz a proposta de relembrar 



 

as revoluções e se articular para superarmos este momento incerto de nosso país, trazemos o 

tema “RELEMBRANDO REVOLUÇÕES, REVIVENDO ARTICULAÇÕES: Mobilizações 

sociais e antagonismo na luta”. É chegado a hora dos acadêmicos da geografia que constituem 

o movimento estudantil geográfico mostrar que somos críticos, e tornar explicito o porquê nós 

enquanto ciências humanas incomodamos o Presidente. 

O XXV-ENEG no Maranhão tem o prazer de dizer que seremos resistência, que nós 

acadêmicos dos cursos de geografia, curso este crítico que tem por objetivo analisar as relações 

da sociedade com a natureza, o movimento estudantil geográfico não irá se omitir diante deste 

momento incerto da nossa história, momento este que temos que, que temos de relembrar a 

sociedade dos conflitos no campo, da marginalização dos periféricos no perímetro urbano, lutar 

pela soberania nacional afim que nossos recursos naturais não sejam entregues aos Estados 

Unidos e ao grande capital financeiro, nós não somos o futuro da ciência geográfica, nós somos 

o presente, somos estudantes, somos a resistência, somos a geografia. 

Com essa 1ª Circular, convidamos a comunidade acadêmica da Geografia brasileira a 

participar de mais uma edição do ENEG, nesta ocasião em sua 25º edição, para além do convite 

ressaltar a importância da participação de cada um dos discentes e docentes de Geografia do 

Brasil. 

 

 

E-mail: eneg2020@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/XXV-Encontro-Nacional-dos-Estudante-de-Geografia-

103739971047891/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1571173021904909&notif_t=page_i

nvite 

Instagram: https://www.instagram.com/eneg_ma2020/?hl=pt-br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederação Nacional das Entidades Estudantis de Geografia – CONEEG, 

Comissão Organizadora do XXV Encontro Nacional dos Estudantes de Geografia-CO/ENEG, 

São Luís - MA, 15 de outubro de 2019 
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