
CARTA AOS ESTUDANTES

Hoje, 29 de Maio, comemoramos o dia d@ geógraf@, no Brasil. A Geografia, 
como ciência e disciplina acadêmica, tem uma história indissociável do Instituto 
Nacional de Estatística (1934), tornado Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), em 
1936, e da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), em 1934. A Lei n. 6.664, de 
26 de junho de 1979, disciplinou nossa profissão, mas foi o Decreto n. 85.138, de 15 
de setembro de 1980, que regulamentou a Lei 6.664. O processo de regulamentação de 
uma profissão demanda o reconhecimento da sociedade e das instituições às quais se 
vincula e se exerce essa profissão.

No entanto, pré-existe, a essa geografia científica e acadêmica, as “geografias 
vernaculares”, um saber geográfico oriundo de nossas práticas e vivências (individuais 
e coletivas) do mundo. Essas geografias vernaculares cimentam o pensamento 
geográfico e coexistem com a geografia científica. A escola, como espaço de 
sociabilidade e formação, faz a mediação entre essas geografias. O “mundo habitado”, 
o ecúmeno, a natureza e nossa relação com ela, a existência e formação de territórios, 
as disputas territoriais, as diversas e diferentes culturas presentes nas regiões e nos 
lugares, as paisagens, as manifestações culturais no espaço, as representações 
espaciais e tantos outros temas, de nossa existência, são “objeto” de reflexão de 
geógraf@s espalhados pelo mundo. A história do pensamento geográfico expressa 
essa atitude incansável de elucidar a complexidade do mundo, o que fazemos e o que 
pensamos de nosso ofício. Não nascemos geógraf@s, nos tornamos geógraf@s!

As épocas de crises põem em questão velhos e novos temas a serem 
elucidados, nossos instrumentos conceituais, teóricos e metodológicos, e, sobretudo, 
noção ação. Põem em questão nossa tradição e identidade científica, a finalidade 
estratégica, política, de nosso saber, do que é a geografia. Essa pandemia, que nos 
assola desde o início desse ano, enuncia uma época de crises. Percorrer a história da 
geografia mundial e no Brasil, identificar a riqueza do pensamento geográfico e de 
como atravessamos várias crises, nos dão motivos para comemorar esse dia. Todavia, 
os desafios são imensuráveis, às vezes, desanimadores diante das incertezas do futuro, 
da falta de perspectiva.

Dirijo-me a vocês, jovens estudantes de geografia, com algumas palavras de 
esperança para que não desistam de seus projetos de vida, do curso e de sua profissão. 
Busquem ajuda junto aos familiares, amigos, professores, à universidade, grupos e 
coletivos para que o desespero não seja maior do que a esperança, e, a angústia se 
transforme em depressão. Vocês não estão sozinhos. Nós, professores, também 
estamos sofrendo, mas queremos retornar e reencontrar vocês, quando houver menos 
risco de contágio. Será necessário compartilhar nossas experiências, angústias e 
superações, acolher, humildemente, nosso sofrimento mútuo. 

Apesar do desgoverno e do ministro da educação que temos atualmente, dos 
ataques às universidades públicas, a pandemia tem possibilitado mostrar à sociedade, 
a “balbúrdia” que fazemos na universidade. Haveremos de resistir, combater e 
enfrentar o negacionismo, os ataques sistemáticos à ciência. Os desafios postos às 
ciências humanas são imensuráveis, particularmente, à Geografia. Haverá um mundo 
híbrido, entre o velho e novo, a demandar uma elucidação geográfica. Caberá a nós, 
geógrafas e geógrafos, manter a lucidez, sacar, da tradição de nossa ciência, os 
recursos teóricos, conceituais e metodológicos, os instrumentos técnicos para o 
enfrentamento de um novo tempo. Criar o que ainda não temos. Hoje haveremos de 
comemorar. Amanhã já é o futuro! 
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