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NOTAS 

 

 

IX FALA PROFESSOR E 14º ENPEG: EM 2019 ACONTECEM OS DOIS 

EVENTOS NACIONAIS SOBRE ENSINO DE GEOGRAFIA 
 

Sérgio Luiz Miranda 

 

 

 

O Fala Professor: Encontro Nacional de Ensino de Geografia e o ENPEG, Encontro Nacional 

de Prática de Ensino de Geografia, os dois eventos nacionais na área, coincidem neste ano de 2019. O 

primeiro tem periodicidade quadrienal e sua últimas edições vem se realizando em anos ímpares, 

enquanto que o segundo é bienal e vinha ocorrendo em anos pares, até que uma de suas últimas 

edições não pôde se realizar no período previsto e foi adiada para o ano seguinte, ocasionando sua 

coincidência com o Fala Professor neste ano. Os dois, assim, passarão a coincidir a cada quatro anos 

nas próximas edições, o que pode dificultar para muitos a participação nos dois eventos nacionais em 

um mesmo ano e, geralmente, em datas próximas, como está agora ocorrendo. 

Neste ano, o Fala Professor, realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiro (AGB) desde 

a década de 1980, terá sua IX edição acontecendo de 17 a 21 de julho em Belo Horizonte-MG. Com 

o tema geral A prática do (a) professor (a) à margem: 

resistências, saberes e poderes, mantendo a mesma linha das 

últimas edições, dá ênfase à questão política da educação no 

contexto nacional atual e seus reflexos tanto na prática e na 

profissão do professor de geografia na escola de educação 

básica como na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, a 

abertura será na forma de um debate público sobre o tema do 

evento e ocorrerá na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, 

tradicional local de manifestações dos movimentos sociais na 

capital mineira, inclusive dos atos em greves dos professores 

do ensino público. A programação prevê sessões de Relatos de 

Experiências e dos Grupos de Trabalho (GTs) da AGB (não só 
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de Ensino/Educação), Plenária Política, Fórum dos GTs, Plenária Final e, no domingo, último dia, 

trabalhos de campo, minicursos e oficinas. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 1º de 

março, com valores diferenciados por categorias e descontos decrescentes conforme a proximidade 

do evento. O endereço eletrônico do IX Fala Professor: Encontro Nacional de Ensino de Geografia na 

internet é <https://www.ixfalaprofessor.org/>. 

O 14º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia acontecerá em Campinas-SP de 

29 junho a 4 de julho, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O tema geral dessa 

edição é Políticas, linguagens e trajetórias. A programação prevista inicia-se no sábado (29) de 

manhã com oficinas, minicursos e trabalhos de campo e, no domingo à noite, a conferência de 

abertura. Nas manhãs dos quatro dias seguintes estão programadas mesas redondas e debate sobre os 

temas: Trajetórias do ensino de geografia no Brasil; Múltiplas linguagens na produção do saber 

geográfico; Políticas educacionais e curriculares e os desafios 

do ensino de geografia; Por uma educação geográfica porvir 

(debate de encerramento). Três tardes são reservadas para 

apresentações de trabalhos em GTs e pôsteres. Para os períodos 

da noite estão previstos ainda Fóruns Livres, Lançamento de 

Livros e Atividades Culturais. No encerramento do evento, na 

tarde de quinta-feira (4 de julho), haverá confraternização por 

adesão dos participantes. As inscrições, abertas desde 10 de 

janeiro de 2019, também tem valores variando por categoria e 

período da realização. O endereço da página do evento na 

internet, onde podem ser obtidas informações completas, é < 

http://www.apegeo.com.br/enpeg2019/> e o e-mail oficial é 

<14enpeg@unicamp.br>. 
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