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Resumo  

O artigo procura fazer um perfil das principais dissertações e teses relacionadas à Geografia feitas no Brasil até 

o ano 2.000. Analisa trabalhos de pós-graduação desta natureza realizados principalmente na UNESP e na 

USP, outros que procuram fazer uma análise da Geografia existente em obras literárias brasileiras, buscando 

realçar a importância dos mesmos.  
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APRESENTAÇÃO 

 “A crítica à realidade nacional só é consistente se embasada 
na esperança de uma outra ‘realidade’, ainda não real.” 

 
Na busca de alicerces para a pesquisa realizada, procurou-se trabalhos, com objetivos semelhantes, 

tanto na UNESP quanto na USP, realizados até o ano de 2.000(**). Não foram muitos os encontrados, mas foram 

importantes. Traçaremos aqui um perfil, de alguns deles, para melhor avaliar a contribuição dos mesmos à 

geografia brasileira. As dissertações e teses lidas para esse fim, aqui colocadas segundo a data da defesa, 

foram as seguintes:  

 
Tabela 1.  Identificação dos trabalhos analisados 

Título Autor Data IES M/D 

A obra de Aroldo de Azevedo: uma avaliação. SANTOS, Wilson dos 1984 UNESP M 

O pensamento geográfico de Euclides da 
Cunha: uma avaliação. 

ANTONIO FILHO, Fadel David 1990 UNESP M 

O discurso geográfico: a obra de Delgado de 
Carvalho no contexto da geografia brasileira – 
1913 a 1942. 

FERRAZ, Cláudio Benito Oliveira 1994 USP M 

Oliveira Vianna e a unidade-identidade do 
espaço brasileiro. 

ANSELMO, Rita de Cássia M. de 
Souza 

1995 UNESP M 

Senador Pompeu: um geógrafo do poder no 
Império do Brasil. 

SOUZA NETO, Manoel 
Fernandes de 

1997 USP M 

O pensamento geográfico de Manoel Bomfim. OLIVA, Teresinha Alves de 1998 UNESP D 

Geografia e geopolítica na formação nacional 
brasileira: Everardo Adolpho Backheuser. 

ANSELMO, Rita de Cássia M. de 
Souza 

2000 UNESP D 

 Fontes: UNESP/RC e USP  
 Organizada pelo autor  
 

Nessa procura, foram vistos alguns textos acadêmicos relacionados à história da Geografia no país, 

como Almendra (1993), Antonio Filho (1995), Carvalho (1997), Colesanti (1984), Préve (1988) e Vlach (1988), e 
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ligados à procura de elementos geográficos em obras literárias específicas, como Araújo (1992), Ferreira (1990) 

e Wanderley (1997). Para a exposição a seguir, a opção foi pela sequência cronológica dos autores 

pesquisados, para facilitar a própria contextualização, não sendo, portanto, decorrente da importância maior ou 

menor atribuída às pesquisas realizadas.  

Durante o Império e o início da República, as narrativas a respeito da nacionalidade tiveram duas 

vertentes. A primeira, como fruto das condições naturais, teve como elemento fundamental o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838 na capital imperial. Possuía como objetivo principal reunir e 

organizar “os documentos históricos e geográficos interessantes à história do Brasil”; também se constituíam em 

seus objetivos a defesa da centralização política e a preservação da propriedade fundiária e da escravidão. 

Sustentar a unidade territorial e construir a pátria brasileira eram os objetivos primordiais e, para os seus 

membros, a História era mais importante do que a Geografia, sendo esta uma auxiliar daquela. À Geografia 

cabia a localização, a descrição do quadro natural, aí incluídos os fatores naturais que explicavam os fatos 

históricos e o futuro grandioso que nos esperava.  

A História traria à luz as gloriosas memórias da pátria e a Geografia era o farol que vislumbrava o porvir 

grandioso. O Brasil era concebido como fruto da ação do branco português e o Grito do Ipiranga em 1822 o 

processo fundante como nação. Em 1838, o secretário adjunto do IHGB solicitou às províncias o envio de 

informações e, dos dez itens solicitados, somente um era sobre a parte geográfica. E a redação dele era 

elucidativa da concepção de geografia do IHGB1. Poucos foram os trabalhos de Geografia publicados na revista 

do IHGB e esses precisavam estar de acordo com os princípios doutrinários da instituição, como a 

imparcialidade, a neutralidade e o conceito de que o Estado era a nação; daí a procura de documentos oficiais e 

a colocação do Estado como sujeito e o povo como objeto da História.  

 A outra vertente, que foi se solidificando no período republicano, era pessimista em relação ao destino 

do país em razão de concepções evolucionistas deturpadas. A nossa natureza era prodigiosa e abençoada, mas 

o povo existente... A primeira grande influência do período republicano foi o positivismo comteano, que aqui se 

apresentou de maneira diversa do europeu, com estudos superficiais sobre o mesmo e mesclado ao 

evolucionismo social de Herbert Spencer (1820-1903). As teorias racistas, ao lado do determinismo fisiográfico, 

completavam a explicação da pretensa inferioridade do homem tropical. Uma das importantes obras de nossa 

literatura, Os Sertões (1902), escrita por um autor positivista, estava repleta de explicações deterministas e 

racistas. Euclides da Cunha (1866-1909) colocava como naturais as características dos sertanejos; foi comum 

nesse livro a utilização de conceitos de biologia para explicar a sociedade, a interpretação da sociedade por 

analogia a um organismo, a crença no dom profético da ciência, e até a necessária missão de levar aos 

selvagens e bárbaros a verdadeira civilização.  

 

                                                           
1
 “Notícia circunstanciada da extensão da província, de sua confrontação com outras, de sua divisão em comarcas, da 

direção de seus rios, e montanhas, da qualidade de seus terrenos, e de seus arvoredos, da sua mineração, agricultura, e 

pescarias, de tudo enfim que possa servir à história geográfica do país, e com possível exatidão e clareza.” (apud 

VLACH, 1988, p. 100)  



1. TRABALHOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LIGADOS DIRETAMENTE À HISTÓRIA DO PENSAMENTO 

GEOGRÁFICO BRASILEIRO 

 

Vinculada à linha de pesquisa sobre a história do pensamento geográfico, a dissertação de Souza Neto 

(1997), intitulada SENADOR POMPEU: um geógrafo do poder no Império do Brasil, realizou um resgate de 

um autor cujas discussões ainda se inserem no cotidiano nordestino. O objeto de estudo foram as obras 

geográficas de Thomaz Pompeu de Souza Brasil (1818-1877) e o principal objetivo da pesquisa foi “[...] o de 

buscar compreender que ‘Geografia’ era produzida em um país sem geógrafos e qual o papel desta disciplina 

para a elite no interior de um projeto para a nação.” (SOUZA NETO, 1997, p. 09) A escolha do Senador Pompeu 

se deveu ao fato de ter “produzido e reproduzido um pensamento geográfico merecedor de análise” e pelo fato 

de o mesmo ter utilizado sua produção científica como instrumento de poder para os seus pares, i. é., a elite 

cearense. A pesquisa também procurou compreender como se pensava a Geografia no país naquele período.  

A dissertação foi dividida em cinco capítulos. O inicial traçou um breve histórico dos anos oitocentos, 

caracterizando as principais questões políticas, a estrutura senhorial e patrimonialista, baseada em doações e 

favores. Os fatos essenciais do Segundo Império foram colocados para melhor situar o autor estudado, limitando 

a análise ao período compreendido entre 1845 e 1877, correspondente à entrada de Pompeu no seleto clube do 

poder ao ano de seu falecimento. O segundo capítulo procurou estabelecer o papel exercido por ele, através de 

uma sucinta biografia, com a preocupação maior de situá-lo na política de seu estado natal e de traçar os 

passos de sua carreira política. Neste mesmo capítulo, o autor colocou a principal influência filosófica sofrida, 

analisou a prática da conciliação no seio da elite, a criação – por esta – da crença de um país em construção 

(país de futuro) e de que a solução era a europeização do Brasil.  

No terceiro capítulo analisou a sua principal obra didática, o Compêndio Elementar de Geographia Geral 

e especial do Brasil (1856), aprovada pelo IHGB e adotada no Colégio Pedro II, em liceus e em seminários. 

Discorreu sobre o método dialogístico por ele adotado, a divisão da obra (Cosmografia, Geografia Física e 

Geografia Política), o índice do livro (onde fica patente o privilégio temático à Europa) e suas fontes 

(demonstrando que o modelo de livro didático era o francês). Fez ainda uma relação com a educação escolar da 

época e com a função da escola de disseminar o nacionalismo patriótico, baseado no território, para os poucos 

letrados (e para que estes o transmitissem à maioria analfabeta) e analisou a concepção de Geografia do autor.  

O capítulo seguinte estabeleceu uma breve genealogia do clã Pompeu/Accioly do Ceará – e seu papel 

no poder – e analisou um livro, o Ensaio Estatístico da Província do Ceará (dois tomos, 1863 e 1864), 

mostrando não só a importância da obra para o estado relatado como também a importância dessas estatísticas 

para o planejamento. Nesse livro havia questões como a transposição das águas do São Francisco e a 

preocupação com as consequências do desmatamento, a da regionalização do estado (Litoral, Serra e Sertão), 

além de dados sobre os aspectos físicos e socioeconômicos. Ou seja, como qualquer geógrafo ligado ao poder, 

Pompeu procurou clarificar o território, a população e os recursos existentes para controle e gerência.  



          O último capítulo foi centrado na análise da obra Memoria sobre o Clima e Seccas do Ceará, precedida de 

uma discussão sobre a seca e seu papel na criação, no imaginário do país, do Nordeste como uma região 

homogênea. O livro propunha ações e procurava dar cientificidade à problemática das secas. A dissertação 

comprovou a existência de uma Geografia e de geógrafos bem antes da sistematização acadêmica desta 

ciência no país.   

Outra dissertação analisada foi O pensamento geográfico de EUCLIDES DA CUNHA: uma avaliação, 

defendida em 1990 por Antonio Filho, que nela se propôs a extrair a essência geográfica da obra euclidiana e 

procurar as correntes de pensamento que a influenciaram. Não se tratou de uma análise específica de Os 

Sertões e, portanto, não se insere na linha dos trabalhos de, por exemplo, Ferreira (1990) e Wanderley (1997). A 

dissertação foi dividida em seis capítulos, com a colocação do método e das técnicas na Introdução, na qual 

defendeu que qualquer produção científica “[...] não pode ser pensada fora do contexto histórico em que foi 

elaborada, de modo que o discurso científico não pode ser considerado como uma visão ‘neutra’, pois está 

inserido na superestrutura social, referida por Marx.” (ANTONIO FILHO, 1990, p. 15)  

No primeiro capítulo inseriu os dados biográficos do autor e, além dos fatos históricos mais marcantes, 

as ideias que dominaram o período e aquelas que proporcionaram as mudanças. No segundo capítulo procurou 

estabelecer as influências teóricas sofridas no decorrer da vida pelo escritor, notadamente do positivismo 

comteano e do darwinismo social de linha spenceriana2. Metodologicamente, a influência do francês Augusto 

Comte (1798-1857) pesou menos do que a do inglês Herbert Spencer (1820-1903). O capítulo seguinte foi uma 

análise de três artigos considerados, pelo autor do trabalho, os mais expressivos sobre Euclides da Cunha.  

 No quarto capítulo foram analisados sete artigos publicados entre 1897 e 1909, e colocados sob este 

título na edição de sua obra completa. No seguinte fez uma análise de Os Sertões na busca de seus aspectos 

geográficos. O sétimo e último, estudou os seus escritos sobre a Amazônia, decorrentes das viagens realizadas 

para a região; em uma delas, conseguiu descobrir as cabeceiras do rio Purus. Apesar de ainda embebido de 

posturas deterministas e sociodarwinistas, sua visão sobre a Amazônia foi “[...] abrangente e integradora, na 

medida em que os aspectos naturais estão sempre relacionados com os aspectos sociais e econômicos, [...]” 

(Ibidem, p. 199). 

Apesar das posturas deterministas e da pouca citação de geógrafos em Os Sertões, Euclides da Cunha 

conhecia trabalhos do geógrafo francês Élisée Reclus (1830-1905) e em seus diversos escritos fez referências a 

diversos autores ligados à Geografia, sem contar os inúmeros autores de outras áreas que foram citados. O 

método euclidiano de estudo de uma paisagem natural era do geral para o particular e, após isso, enfocava o 
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 Escreveu Euclides: “A civilização avançará nos sertões impelida por essa ‘força motriz da História’ que Gumplowicz, 

maior que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes.” 

(CUNHA, 1982, p. 07) Por isso, considerava a abolição como uma fatalidade social, o negro e o índio como 

“perturbadores da raça”, o mestiço um “desequilibrado” e o jagunço um “anacronismo étnico”. Ludwig Gumplowicz 

(1838-1909), jurista e sociólogo austríaco de origem polonesa, autor de A luta das raças (1883), foi um dos mais 

importantes representantes do darwinismo social. 



elemento humano. Para analisá-lo recorria, frequentemente, à História. Cometeu diversas falhas3 – alguns eram 

verdades na época –, criticou nossa rede ferroviária e a própria geografia brasileira, afirmando que faltava a ela 

um maior conhecimento geológico e geomorfológico. De qualquer modo, Euclides da Cunha trouxe a Região 

Nordeste para o restante do Brasil, e sua principal obra, notadamente a primeira parte (A terra) foi, durante 

muito tempo, a referência básica dos livros de Geografia para o estudo do Sertão Nordestino. 

Outro trabalho muito interessante, principalmente em razão da omissão do pesquisado nos textos de 

Geografia, foi a tese de Oliva (1998) à respeito do médico e geógrafo MANOEL BOMFIM (1868-1932). O 

método de análise utilizado foi o chamado estruturalismo genético, desenvolvido pelo filósofo francês Lucien 

Goldmann (1913-1970), que procura apreender o processo de construção de um pensamento, relacionando-o 

com as estruturas políticas, econômicas e com as visões de mundo que as gerou. Acrescentou a este método a 

proposta do geógrafo Sílvio Carlos Bray4 de, como técnica de análise, selecionar palavras chaves, pois estas 

permitiriam a percepção das contradições, e cada tendência de pensamento possui suas palavras chaves.  

Manoel Bomfim afirmava que a essência da nação estava nas forças vivas do povo, que o Estado 

brasileiro era um traidor da nação e atribuía à explotação colonial e neocolonial – e às elites locais – os 

problemas existentes na América Latina (OLIVA, 1998, p. 27), fundamento de sua teoria do parasitismo das 

metrópoles. Antirracista, combatente do darwinismo social, da solução do branqueamento e do capitalismo 

selvagem, favorável à realização da reforma agrária e de uma educação popular massiva, não poderia ser 

aceito por geógrafos e historiadores engajados na política hegemônica da época. Contrário a certas posições 

marxistas ortodoxas – até por admitir que, aqui, não havia condições para uma revolução proletária, no sentido 

marxiano –, não teve a apreciação que merecia por parte da cognominada esquerda brasileira. Acreditando que 

o Brasil era um país que bastava a si mesmo pelos seus recursos naturais e humanos, elaborou um projeto para 

o país.  

    Todavia, qual a sua relação com a Geografia? Em primeiro lugar, cabe lembrar que, stricto sensu, 

não existiam geógrafos no país e, até a cidadania acadêmica em 1934, os estudos que podem ser considerados 

como geográficos eram realizados por pessoas formadas em Direito, Engenharia e Medicina, onde era comum o 

conceito de Geografia como substrato da História. Todos aqueles que refletiram sobre nação, território e caráter 

nacional realizaram, de algum modo, atividade geográfica. Qualquer estudo que contenha as noções de espaço, 

território e sociedade – e, no passado, também a natureza, mesmo que isolada da sociedade – integra o 

discurso geográfico. E esses conceitos estavam presentes no discurso bomfiniano sobre o Brasil.  

 Bomfim era crítico da historiografia do IHGB e não aceitava o pessimismo racista dos republicanos 

positivistas. Exaltava Darwin, mas condenava o darwinismo social, colocando a falsa inferioridade como 
                                                           
3
 Como, por exemplo, atribuir o fenômeno das secas no Sertão Nordestino à monção de nordeste, utilizar o termo curiboca 

para o caboclo sertanejo, afirmar que “A natureza não cria normalmente desertos. Combate-os, repulsa-os.” (CUNHA, 

1982, p. 46). Além disso, cometeu erros na apreciação científica dos climas amazônicos, colocou o meio físico como o 

elemento fundamental da formação da raça e defendeu o autoctonismo do homem americano.  
4
 Os trabalhos de Santos (1984), Antonio Filho (1990), Anselmo (1995), Antonio Filho (1995) e Anselmo (2000) também 

adotaram esta mesma linha. Todos esses trabalhos foram realizados na UNESP, campus de Rio Claro (SP), possuíam o 

mesmo orientador, o prof. Dr. Sílvio Carlos Bray, e foram as dissertações e teses ligadas diretamente à análise do 

pensamento geográfico ali produzidas.  



histórica e a educação massiva como solução. Em sua proposta de educação, a Geografia teria um importante 

papel. Considerava-a como uma ciência experimental (situada no conjunto das ciências físicas e naturais), 

opunha-se ao conceito de descrição da terra e criticava a excessiva memorização e a aridez da mesma como 

disciplina escolar. Para ele, ela se caracterizava pela sistematização e conexão científica dos fatos, útil para 

fortalecer e orientar o espírito. Concebia-a como o estudo do conjunto de condições físicas e políticas que 

formam o meio, dentro do qual vive o homem, um estudo que deveria ser racional, metódico, científico, 

relacionando o fenômeno e suas causas lógicas.  

 Recomendava o uso de mapas, considerava essencial aliar a Geografia à História e defendia que seu 

estudo deveria ser prático, valorizando a utilização de excursões. Quanto ao que se pode rotular de pensamento 

geográfico em sua obra, está o fato do tema constante ser a relação homem-meio e o de rejeitar o determinismo 

fisiográfico como explicação da condição do país. Em seus textos, geógrafos foram mencionados ou utilizados 

como fontes, mas não participou de instituições como IHGB e a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.   

A tese realizada por Oliva foi dividida em quatro capítulos. Estabeleceu a metodologia na introdução e 

não fez um capítulo específico sobre o momento histórico, mas o caracterizou, notadamente no campo cultural, 

no segundo capítulo. No conjunto, procurou estabelecer a visão de mundo e as estruturas significativas do 

discurso de Manoel Bomfim, procurando caracterizá-lo como uma contestação às idéias básicas de uma 

Geografia a serviço da metrópole e de uma elite intelectual europeizada.  

Outra dissertação analisada foi a de Anselmo (1995) sobre OLIVEIRA VIANNA (1883-1951), um 

intelectual possuidor de uma visão social conservadora, autoritária e antidemocrática. A autora iniciou seu 

trabalho apontando que, uma das principais razões de sua pesquisa, era a carência de estudos na Geografia a 

respeito dos grandes pensadores nacionais que, de uma forma ou de outra, colaboraram para a formação do 

pensamento geográfico brasileiro. Foi Vianna um escritor sem relação direta com a Geografia, mas importante 

para a mesma, se se tem como premissa que o espaço brasileiro foi articulado com base em pensamentos 

autoritários, conservadores e elitistas. Como a geografia brasileira foi institucionalizada como ciência acadêmica 

somente na década de 1930 e em bases conservadoras, cientistas sociais de outras áreas, que pensaram o 

espaço social nacional, integram as suas raízes.  

Um dos principais teóricos do Estado conservador e autoritário varguista, Francisco José de Oliveira 

Vianna formou-se em Direito e foi durante um tempo professor de Matemática. Foi a partir de 1916, quando 

passou a lecionar na Faculdade de Direito do estado do Rio de Janeiro, que sua carreira de intelectual5 

deslanchou. Após o golpe de 1930 integrou, como consultor jurídico, o Ministério do Trabalho, foi o orientador de 

muitas das reformas sociais impostas na época e o sistematizador do Direito do Trabalho, organizando as 

regras trabalhistas do país. Foi um antiliberal, por acreditar que o povo brasileiro não possuía tradição 

compatível com o Liberalismo e necessitava de um governo forte (do tipo autoritário e centralizador). Adepto do 

darwinismo social, foi um nacionalista favorável à imigração europeia para a promoção do branqueamento (ou 
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 Entre suas obras, pode-se citar: Populações meridionais do Brasil (1920), Evolução do povo brasileiro (1923), O ocaso 

do Império (1925), Raça e assimilação (1932) e Instituições políticas brasileiras (1955, póstuma).  



arianização), por crer que a mesma eliminaria as raças inferiores, que eram o negro, o índio ou o mestiço. Seu 

conceito de civilização era calcado nas concepções do escritor, escultor, embaixador e vigarista Conde de 

Gobineau (1816-1882), autor do Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas (1853-55), para quem a 

questão étnica era a chave da história humana, e nas do racista Vacher de Lapouge (1854-1936), autor de O 

ariano e seu papel social, onde afirmava que, através de processos sistemáticos de seleção – semelhantes aos 

feitos com animais e plantas –, seria possível regenerar a espécie humana.  

Naquilo que se refere especificamente a fenômenos do espaço geográfico brasileiro, “[...] um amplo 

material pode ser colhido de seus trabalhos. Oliveira Vianna preocupou-se, particularmente, com as relações 

sociedade-natureza, as mobilidades populacionais, a organização do território, a identidade do espaço brasileiro, 

a posição do Brasil frente ao mundo entre outros temas.” (ANSELMO, 1995, p. 05)     

Em seu primeiro trabalho significativo, Populações meridionais do Brasil (1920), um dos autores que 

sustentava suas teses – e importante nas análises das influências da natureza sobre a constituição da 

sociedade brasileira – foi Friedrich Ratzel (1844-1904). Do autor de Antropogeografia foram-lhe úteis, entre 

outras ideias, a crença na inevitabilidade natural do expansionismo e a visão do Estado como protetor e acima 

da sociedade6. Na obra Evolução do povo brasileiro (1922), na qual propôs uma nova maneira de estudar a 

realidade brasileira7, teve como base o possibilismo do francês Vidal de la Blache (1845-1918).  

O principal objetivo da dissertação foi a “[...] busca de compreensão do aspecto geográfico transmitido 

por um autor, considerado conservador e autoritário” (Ibidem, p.15) que procurou, à sua maneira, dar um sentido 

ao espaço nacional, que buscou desvendar a estrutura desse espaço, e que explicava as diferenciações 

regionais existentes pelos desníveis culturais, raciais e mesológicos. O trabalho foi dividido em quatro capítulos, 

sendo os principais dados biográficos, do autor estudado, colocados na Introdução.  

Trabalho também significativo, de retomada de intelectuais pouco estudados pela Geografia, foi a tese 

de Anselmo (2000) sobre o engenheiro, geógrafo e geopolítico Everardo Adolpho BACKHEUSER (1879-1951) 

que, segundo a autora, foi um do “mais reputados geógrafos do país”. Ele pode ser considerado o nosso 

primeiro sistematizador da geopolítica. Procurou pensar estrategicamente o país e formulou suas propostas 

tendo como embasamento as formulações do geógrafo Friedrich Ratzel e do jurista Rudolf Kjellén (1864-1922). 

A questão principal da tese é “[...] a compreensão de como se consolidou a espacialidade própria brasileira.” 

(ANSELMO, 2000, p. 11)  
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O texto foi dividido em três grandes partes. A primeira tratou da visão de mundo de Backheuser, 

analisada com base na proposta de Lucien Goldman, para quem as concepções de mundo estavam associadas 

e mantinham relações intensas com a base material da sociedade. Ou seja, o conjunto de aspirações, 

sentimentos e ideias de um grupo ou classe social (seus valores, ideologia, necessidades e cultura) distinguia os 

grupos, influenciava – e era influenciado – pelo meio material e acabava por caracterizar a produção do espaço. 

Um indivíduo não possui um pensar exclusivo, pois seu pensamento se insere e caracteriza um determinado 

grupo social. Discutiu, nessa primeira parte, os conceitos de territorialidade e nacionalidade, retomando o 

processo europeu de construção de uma representação patriótica e o papel da Geografia na construção do 

conceito de território dos Estados Nacionais. E, igualmente, o caso brasileiro de dar unidade ao Estado-nação 

com base no território: o afeto a um pedaço de terra, afeto cujos limites eram as linhas da fronteira. Discorreu 

sobre o tipo de nacionalismo do autor, sua visão sobre o papel da imigração europeia (acreditava na educação e 

no branqueamento da população como essenciais para a formação de nossa nacionalidade), seu combate aos 

regionalismos e, principalmente, os dados biográficos.   

Na segunda parte, analisou a concepção de Estado deste intelectual orgânico, o papel dos intelectuais 

envolvidos com o Estado Getulista, a influência de Ratzel e de Kjellén em suas concepções geopolíticas – 

inclusive quanto ao papel do meio natural e da cultura –, a sua visão de que, assim como as massas de ar, as 

civilizações iriam se deslocar das zonas temperadas e frias para o Equador, o seu projeto de redivisão territorial 

e de defesa da mudança da capital federal para o Retângulo Cruls, e as suas concepções sobre as fronteiras e 

as leis de crescimento dos Estados.  

Iniciou a terceira parte com considerações sobre a geografia brasileira no período, seguida do papel do 

autor na luta (inclusive suas propostas, que como a sua visão de Estado, eram calcadas no modelo alemão) 

pela modernização da educação – com descrições sobre a situação da educação nacional, das campanhas e 

das reformas realizadas –, historiando sua participação na Associação Brasileira de Educação (ABE) e, depois, 

no conservador movimento católico. Colocou as características desses movimentos, procurando sempre 

assinalar a situação histórica. A segunda metade desta terceira parte foi dedicada à geografia brasileira, com um 

breve histórico da mesma no início do século XX, suas novas concepções (a geografia moderna), a participação 

de Backheuser em organizações a ela ligadas, a disciplina escolar Geografia nas reformas de ensino (de 1925, 

1931 e 1942) e a criação dos cursos superiores de Geografia e do IBGE.    

 Em seu trabalho, a autora procurou discutir as particularidades do pensamento autoritário brasileiro, a 

visão de Estado do autor em questão e alguns elementos básicos do positivismo comteano. Colocou a situação 

da disciplina nas diversas reformas de ensino e procurou caracterizar órgãos públicos como o Conselho 

Nacional de Geografia (CNG) e o IBGE. Como os trabalhos anteriormente citados, ela tratou de caracterizar o 

momento histórico e as particularidades da chamada intelectualidade brasileira da época. Como nas outras 

dissertações e teses vistas, a inclusão do momento histórico e das características da Geografia da época se 

mostrou algo fundamental em seu trabalho.  



 Importante para a concretização da Geografia como disciplina escolar e como ciência, foi a atuação de 

Carlos Miguel DELGADO DE CARVALHO (1884-1980), objeto da dissertação de Ferraz (1994). Nascido na 

capital francesa, Delgado de Carvalho pertencia a uma família vinculada à nobreza brasileira e, como integrante 

da elite abastada, teve acesso a escolas europeias famosas, bacharelando-se em Letras (1905) e cursando, 

posteriormente, Direito e Ciências Diplomáticas. Somente aos 23 anos chegou ao Brasil. Seus primeiros livros 

de geografia brasileira foram publicados em Paris e em francês8; entre 1913 e 1920, voltou a viver no continente 

europeu9.  

 Em seu trabalho, Ferraz procurou avaliar a obra desse autor como uma contribuição ao resgate da 

memória geográfica “enquanto discurso científico institucionalizado”. Não realizou um estudo detalhado sobre 

toda a obra do pesquisado, ficando restrito a um período (1913-1942), objetivando “[...] resgatar as 

características principais de seu pensamento voltado à Geografia, principalmente ao ensino de geografia, como 

parâmetro e modelo de movimento que implementou a Geografia “moderna e científica” no Brasil, e que nos 

influencia atualmente.” (FERRAZ, 1994, p. 132) Justificou o período de análise escolhido por ser 1913 o ano da 

publicação de Geographia do Brasil, e 1942, por “[...] representar a concretização de todo um processo de luta 

pela efetivação da Geografia como disciplina científica, necessária à consolidação de um projeto para o Estado-

nação brasileiro.” (Ibidem, p. 32) Este último ano foi o da Reforma Capanema, com a qual a disciplina passou a 

ser ensinada em todas as séries, do primário ao colegial. 

 A dissertação foi dividida em seis capítulos, iniciando com as principais características da sociedade 

brasileira no período em questão, com destaque para a Era Vargas. No segundo capítulo, apresentou uma 

rápida caracterização da Geografia produzida até aquele momento; no terceiro procurou estabelecer os pontos 

de contato entre a ciência geográfica que se tentava efetivar e os interesses do Estado brasileiro após 1930. No 

capítulo seguinte, identificou as principais características da Geografia proposta por Delgado de Carvalho. O 

quinto se constituiu em um breve levantamento da biografia do autor, restrita ao período em questão e, no 

último, procurou analisar, de modo geral, a geografia delgadiana. Face à variedade das áreas em que atuou 

(Geografia, Geopolítica, História, Pedagogia, Sociologia e outras), o texto centrou-se em algumas obras 

geográficas10 e na concepção desta ciência por parte do autor examinado.  

 Colocou-o como um divisor de águas da ciência geográfica, como alguém que buscou uma adequação 

à realidade brasileira, não aplicando uma única concepção de Geografia, adaptando tanto os conceitos da 

escola alemã (inclusive no tocante ao liberalismo econômico) quanto os da escola francesa (quanto ao 
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liberalismo político). “O uso das bases possibilistas e deterministas, portanto, eram resgatadas de forma 

alternada, sem que uma necessariamente eliminasse a outra;...” (Ibidem, p. 90). Minimizou a sua ligação com o 

Estado varguista, realçou o conceito de região natural pregado por ele e a sua crença no poder da ciência 

(neutra e objetiva) ao lado de uma prática engajada a favor do projeto estatal pós-30 (a proposta de edificação 

de um Estado forte e interventor) e do nacionalismo patriótico (“propunha à Geografia uma clara função 

empreendedora do nacionalismo”). A restrição do período e a análise de poucos livros fizeram com que a leitura 

não permitisse uma visão de conjunto da obra do autor – o que não era o objetivo do trabalho – propiciando, 

essencialmente, uma visão do aspecto inovador de suas idéias e da influência que realmente teve no 

aparecimento de uma geografia mais moderna, tanto nas escolas quanto no aparato estatal.  

 Se Delgado de Carvalho se destacou na tentativa de implantação de uma concepção mais científica e 

na metodologia de ensino da Geografia, AROLDO Edgard de AZEVEDO (1910-1974), ao ter seus livros 

didáticos utilizados na maioria das escolas, foi, em parte, o responsável pela concepção que a população letrada 

possuía a respeito dela. Descendia de coronéis e políticos conservadores, atuantes durante o período imperial e 

de grande ascendência no Vale do Paraíba paulista. Sempre se orgulhou de sua origem rural-aristocrata, e esta 

influenciou sua visão conservadora, moralista e elitista de sociedade. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, mas não seguiu essa carreira. Dedicou-se 

ao ensino de Geografia no antigo curso secundário e, em 1936, ingressou, como aluno, no curso de Geografia e 

História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Licenciado em 1939, foi convidado a lecionar na 

mesma faculdade; em 1942, passou a ministrar Geografia do Brasil (criada naquele ano), disciplina para a qual 

concorreu para a cátedra em 1945, sendo o titular da mesma até a sua aposentadoria (1967)11.  

 Em 1936, quando ingressou como aluno na USP, escreveu o livro Geographia para a primeira série do 

curso ginasial. A boa aceitação fez com que escrevesse livros para todas as séries dos antigos cursos ginasial e 

colegial, transformando-se no principal autor de livros didáticos dessa disciplina no país, por três décadas12. 

Segundo Santos (1984, p. 16), elaborador de uma dissertação sobre ele, entre 1934 e 1974 publicou “127 

textos, sendo 97 de nível superior e 30 referentes a livros didáticos”. Das 97 publicações (livros, artigos e 

coletâneas), somente quatro se relacionavam diretamente com a chamada geografia física e dois com a 

geografia política; um terço (30 textos) se referia a estudos urbanos, a maioria como monografias.  

 A dissertação de mestrado, realizada por Santos (1984) sobre a obra de Aroldo de Azevedo, teve como 

objetivo principal avaliar o trabalho deste autor como subsídio à composição de uma historiografia das ideias 

geográficas no Brasil. Fez um levantamento de toda a produção e analisou alguns textos significativos, dividindo 

o seu trabalho em cinco capítulos, colocando na introdução a fundamentação metodológica do mesmo. No 
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primeiro capítulo expôs a biografia, o papel de sua ascendência rural-aristocrata, sua presença no contexto 

cultural paulista e no brasileiro, sua atuação na USP e na AGB. Caracterizou também a sua produção 

intelectual, inclusive o seu quase monopólio nos livros didáticos, principalmente enquanto vigorou a Reforma 

Capanema (1942-62). No capítulo seguinte, analisou a orientação da geografia brasileira no período em que 

ocorreu a sua produção tecnicocientífica e o papel da criação dos cursos superiores de Geografia, da AGB, do 

CNG e do IBGE. Segundo o texto, a geografia brasileira da época teve por base a orientação da escola francesa 

tradicional, aceita aqui de modo acrítico por Azevedo, que teve em Pierre Monbeig “o seu principal mentor”.  

 No terceiro capítulo discorreu sobre o contexto histórico, tratando de definir os fatores culturais, 

econômicos e políticos que influenciaram o geógrafo paulista. No quarto capítulo, buscou caracterizar a visão de 

mundo, na tentativa de recuperar o seu pensamento geral e geográfico, através da análise de alguns artigos 

significativos, nos quais ficou patente o pensamento político elitista/autoritário e a postura muitas vezes racista, 

de um defensor do liberalismo econômico, do imperialismo capitalista e de uma geopolítica de cunho fascista 

para o Brasil. No último capítulo, empenhou-se em caracterizar a Escola Regional Francesa e estabelecer a 

ligação de Azevedo com a mesma. Demonstrou como seus trabalhos se amoldavam aos preceitos positivistas-

funcionalistas da escola lablacheana, e como as características conceituais, metodológicas e ideológicas eram 

semelhantes. A estrutura de seus textos didáticos, os aspectos que caracterizavam suas concepções 

positivistas, o referencial funcionalista presente em seus escritos, o apego ao visível da paisagem e o abandono 

das discussões teóricas – consideradas inúteis frente à objetividade dos fatos –, foram outros aspectos 

discutidos neste mesmo capítulo.  

 
2. À PROCURA DA RIQUEZA GEOGRÁFICA DE OBRAS LITERÁRIAS 

 
 “O pior não é morrer de fome num deserto, é não ter o 
que comer na terra prometida.” (José Lins do Rego) 

 
Para melhor fundamentar essa avaliação, decidiu-se por analisar trabalhos que procuram realizar uma 

avaliação da geografia existente em uma obra literária. Nas universidades pesquisadas, encontramos dois 

trabalhos: uma dissertação sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (1908-1967), realizada por 

Ferreira (1990) e uma tese sobre A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna (1927- ), elaborada por Wanderley 

(1997), ambas defendidas na UNESP, campus de Rio Claro, orientadas por Lívia de Oliveira e na linha da 

chamada Geografia da Percepção ou Humanística, que possui em Yi-Fu Tuan um de seus expoentes. Outra 

dissertação, que analisava alguns textos de Mário de Andrade (1893-1945), elaborada por Araújo (1992) e 

defendida na USP, também foi aqui incluída.  

 O trabalho de Ferreira (1990), sobre Grande Sertão: Veredas, foi dividido em quatro capítulos. No 

primeiro, procurou estabelecer algumas das interrelações entre Literatura e Geografia, colocando, inclusive, a 

posição de diversos geógrafos a respeito da contribuição da literatura no estudo das interações entre o homem 



e seu espaço vivido13. Para muitos escritores, “[...] o meio ambiente deixa de ser apenas um pano de fundo 

secundário, recuperando sua importância para o equilíbrio material e psíquico dos indivíduos.” (FERREIRA, 

1990, p. 08) O espaço físico, no contexto dos romances, obtinha significados, dados pelo escritor; diversas 

paisagens, fora deles, poderiam passar despercebidas. Assim, a literatura nos informa sobre a heterogeneidade 

das experiências – sagradas ou profanas – dos homens com a natureza, sobre os diversos significados que um 

lugar pode conter, dos valores que possuíam aqueles que o habitavam. Ou seja, ela nos noticia sobre como os 

seres humanos percebiam seus mundos. Na segunda parte desse capítulo, procurou caracterizar a paisagem 

mineira dos Gerais – o espaço vivido pelo personagem Riobaldo –, narrada nos planos geográfico e simbólico. 

 No segundo capítulo, procurou rastrear os lugares e os itinerários vividos/percebidos pelo personagem 

principal. Isto foi feito através do texto do romance, pois “[...] cada personagem tem um conhecimento e uma 

compreensão do espaço em que vive, que tornam suas percepções ambientais diferenciadas, enquanto 

indivíduos” (Ibidem, p. 67), o que significa que as percepções do meio ambiente estão também relacionadas ao 

estilo de vida. O texto mostrou como o personagem descobriu os Gerais e, depois, caracterizou os aspectos 

naturais e o processo de ocupação da região. No capítulo seguinte, a autora procedeu a um reconhecimento do 

significado de espaço e lugar, com base nas concepções de Yi-Fu Tuan, e procurou determinar os momentos, 

na narrativa do romance, nos quais os Gerais se constituíam em lugar/sertão (enquanto área conhecida 

topofilicamente) e espaço/sertão (um mundo desconhecido em sua amplidão). Dizendo de outro modo, de como 

um espaço indiferenciado se transformava em lugar.  

 O último capítulo procurou identificar “a percepção do escritor/personagem com a paisagem narrada e 

real”, com base em estudos da Geografia Humanística sobre a percepção geográfica. Nesse caso, o fato de 

Guimarães Rosa ter escrito com o lastro de sua própria vivência na região, tornou mais rica a análise. Para a 

autora, a 

 
[...] literatura contribui para a percepção geográfica através de seus registros que falam de um mundo 

experienciado cotidianamente, de modo imediato ou conceitual, pelos escritores, mediante as 

conjunturas fictícias ou não das paisagens vivenciadas pelos personagens. [...] Ao resgatarem a 

unicidade dos significados objetivos e subjetivos da experiência e da percepção da paisagem vivida, 

estes estudos permitem que os geógrafos não se restrinjam às concepções de uma geografia de 

características cartesianas; que continue [sic] a acentuar o divórcio entre a mente e a matéria. 

(FERREIRA, 1990, p. 159 e p. 190)  

 

Cabe mencionar que o texto quase nada disse sobre Guimarães Rosa e também pouco falou a 

repercussão da obra e sua localização no tempo. Não estamos aqui afirmando que isso era necessário, mas 

simplesmente registrando que, neste aspecto, diferiu das dissertações e teses citadas anteriormente. 

 Outro trabalho similar foi o de Wanderley (1997) sobre a obra Romance d’A Pedra do Reino e o 

Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, de autoria do escritor Ariano Suassuna. O objetivo foi apreender o Sertão 

nordestino contido nesta obra literária, a partir da percepção do escritor e sob a ótica geográfica, tendo como 
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“[...] fundamentos teórico-metodológicos os pressupostos linguísticos da semântica discursiva (análise de 

discurso) e os pressupostos geográficos da percepção do meio ambiente.” (WANDERLEY, 1997, p. 08)  

 A tese estava dividida em quatro capítulos; não havia um capítulo sobre a Geografia da Percepção ou 

Humanística; entretanto, seus conceitos, com base em Anne Buttimer, Armand Frémont, David Lowenthal, 

Douglas Pocock, Yi-Fu Tuan e outros, se encontravam espalhados pelo texto. Neste romance, a criação do 

escritor foi engendrada a partir de um território concreto, com tempo e cultura definidos. No primeiro capítulo, a 

autora deixou claro que o propósito era abordar o conteúdo geográfico da narrativa, estabelecer os conceitos 

estruturantes e contextualizar o autor. Definiu “[...] paisagem/espaço como o local virtual das intenções e 

experiências humanas e o lugar/território como uma projeção concreta e simbólica do espaço, definida pelos 

valores, atitudes, ações e todo o sistema de relações, intra e intergrupais.” (Ibidem, p. 37)  

O segundo capítulo localizou e explicou os dois grandes blocos de estrutura granítica (as pedras do 

reino) e apresentou as ideias messiânico-sebastianistas dos fatos ocorridos no Sertão pernambucano. 

Conceituou messianismo, listou movimentos messianistas ocorridos no país para explicar o trágico e sangrento 

movimento, também messianista, ocorrido no local. O capítulo a seguir foi dedicado às interpretações 

geográficas contidas na obra, compreensão que contou com a ajuda de uma entrevista com o autor do romance. 

No quarto e último capítulo, realizou uma análise do discurso suassuaniano e finalizou escrevendo sobre a 

magia e a concretude do Sertão daquela área pernambucana. 

Nessa tese, o fato histórico narrado no romance, o local do conflito e o próprio autor foram analisados. 

Ou seja, aqui também não se abriu mão da contextualização. E esses dois últimos trabalhos apontam u’a linha 

de pesquisa importante: a análise geográfica de textos literários. Esta linha abre possibilidades de u’a maior 

integração entre Geografia e Literatura, a partir de textos acadêmicos, principalmente no ensino médio.  

A dissertação de Araújo (1992), intitulada No meio da multidão: um diálogo entre Mário de Andrade e a 

Geografia, teve como objetivo “investigar a representação do espaço brasileiro e na cidade de São Paulo” em 

obras de Mário de Andrade (1893-1945), imagens que ainda frequentavam a mídia, o senso comum e parte da 

produção científica. A procura principal se referiu ao tratamento dado à oposição entre o rural e o urbano e ao 

significado da paisagem urbana – temas reconhecidos socialmente como geográficos –, em obras alheias à 

produção científica/acadêmica desta ciência, com base na concepção de pensamento geográfico, expressada 

por Moraes, que o definiu como “[...] um conjunto de discursos a respeito do espaço que substantivam as 

concepções que uma dada sociedade, num momento determinado, possui acerca de seu meio (desde o local ao 

planetário) e das relações com ele estabelecidas.” (MORAES, 1988, p. 32)  

A pesquisa foi dividida em quatro capítulos, cada um deles tendo como referência uma obra de Mário de 

Andrade. O primeiro analisou trechos de O turista Aprendiz, tomado como uma metáfora com vistas à criação de 

uma cultura nacional, de uma civilização brasileira com base nos cânones impostos pela tropicalidade, que 

integrasse as culturas de todas as “raças” e regiões, que fosse autêntica para ser universal, para enriquecer a 

humanidade. O segundo, centrado em Macunaíma, examinou a supressão das distâncias e das determinações 

temporais na realização de uma utopia rompedora do isolamento das regiões, desgeografizando o país através 



da mistura e inversão dos elementos do norte e do sul do Brasil. Procurou deixar claro que, para Mário de 

Andrade, “[...] o meio é o elemento chave na determinação das possibilidades civilizatórias nacionais.” 

(ARAÚJO, 1992, p. 30) Daí a valorização dada por ele ao meio tropical, à cultura das raças aqui existentes e a 

sua recusa do transplante da civilização europeia. E, neste aspecto, a autora do texto comparou a posição do 

criador do nosso “herói sem nenhum caráter” com as concepções de Vidal de La Blache.  

Estudou, no capítulo seguinte, com alguns exemplos externos, o processo e as consequências da 

modernização da capital paulista. O texto norteador foi Paulicéia Desvairada, revelador de uma cidade particular 

– com suas tradições e seus protagonistas –, mas já com os elementos de uma cidade universal, de uma 

metrópole moderna. No quarto, e último, capítulo analisou as mudanças na ocupação do espaço paulistano, da 

cidade de taipa à de tijolo, da cidade rural para a urbana. O indivíduo na multidão, a identidade estrangeira da 

agora cidade industrial, com base em textos de Lira Paulistana, foram os temas básicos. Nesse trabalho não 

houve uma preocupação com a biografia do autor pesquisado e nem uma grande preocupação em expor a 

linha, o método ou a visão ideológica, do tipo de análise realizada.  

 
3. OUTRAS DISSERTAÇÕES E TESES RELACIONADAS À GEOGRAFIA  
 

Havia outros tipos de trabalho; um deles foi o importante trabalho de Préve (1988), uma dissertação em 

Educação sobre a participação do Boletim Geográfico (BG) na produção da metodologia de ensino, entre 1943 e 

1978. Nele, além de reflexões a respeito do ensino de Geografia e análises sobre a secção Contribuição ao 

Ensino do BG, inseriu um capítulo sobre a constituição do IBGE no espaço e no tempo (PRÉVE, 1988, p. 79-

125), onde colocou a história do IBGE, relacionando-a com a do país, e analisou a influência deste órgão sobre 

o professor. A dissertação de Colesanti (1984), sobre o ensino da Geografia através do livro didático, no período 

compreendido entre 1890 e 1971, possui um capítulo no qual analisou todas as reformas republicanas até 1970 

e os programas oficiais de ensino da disciplina. No início desse mesmo capítulo, teceu considerações sobre o 

ensino na Colônia e no Império. No terceiro e último capítulo, para analisar o conteúdo dos livros didáticos, 

selecionou um tema: o estudo do clima. 

 Vlach (1988), em sua dissertação sobre a relação entre o ensino de Geografia e o nacionalismo 

patriótico, achou pertinente “[...] questionar o ensino de geografia, tentando explicitar o contexto em que 

irrompeu como ferramenta essencial do (e para o) capitalismo...”. Dos três capítulos, o primeiro foi dedicado ao 

papel da educação e da Geografia na formação social capitalista e o segundo à constituição do Estado alemão e 

ao papel da geografia escolar no nacionalismo teutônico. Ou seja, na abordagem relativa à inculcação do 

nacionalismo patriótico no Brasil, procurou contextualizar o Estado capitalista e o papel já exercido pela 

Geografia no primeiro país onde a mesma conseguiu sua cidadania acadêmica.  

A tese de Antonio Filho (1992), a respeito do pensamento geográfico sobre a Amazônia brasileira, 

entre 1900 e 1940, inserido em obras de pesquisadores, cientistas, viajantes e literatos regionalistas, visou 

avaliar as visões de mundo contidas em diversas obras sobre a região. O trabalho objetivava “[...] realizar uma 

avaliação das idéias ou concepções, no tocante à Amazônia brasileira, embutidas no ‘pensamento geográfico’. 



Este, por sua vez, substancia a ‘visão de mundo’ predominante a partir do discurso de autores representativos 

na vida intelectual do país, [...].” (ANTONIO FILHO, 1992, p. 01-02) Na introdução, teceu considerações sobre o 

método e a técnica utilizados, realizando uma abordagem do materialismo histórico e dialético, tendo como 

referências básicas o filósofo francês Lucien Goldmann (1913-1970) e o húngaro Georg Lukács (1885-1971).  

 No capítulo inicial fez um histórico da ocupação, desde o século XVI até o período áureo da extração da 

borracha. Realizou isto como fundamento para a análise da visão sobre a Amazônia de Euclides da Cunha, de 

literatos (Alberto Rangel, Gastão Cruls, Raimundo Morais, Ferreira de Castro e Peregrino Júnior), de higienistas 

(Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto), de Cândido Mariano da Silva Rondon e de um livro didático. 

E, ainda que brevemente, colocou dados biográficos básicos dos autores citados.  

 Outra tese vista foi sobre a cartografia e os aparelhos ideológicos de Estado no Brasil, elaborada por 

Carvalho (1997), com diversos objetivos. Um deles foi “[...] proceder um levantamento dos processos históricos 

que balizaram o desenvolvimento da Cartografia em sua relação com a formação do Estado em geral e com o 

Estado brasileiro, em particular.” (CARVALHO, 1997, p. 04) Elaborou, no início, um capítulo denominado 

Revisão teórico-conceitual, no qual afirmou que sua análise foi realizada através do método dialético; entretanto, 

não discorreu sobre o mesmo. Escreveu sobre a política cartográfica, analisou o surgimento do Estado e a 

relação entre cartografia, geopolítica e poder, para dar um maior embasamento às suas análises.  

 

4. AVALIAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS ANALISADOS 
  

“A vida é compreendida retrospectivamente, mas vivida 
prospectivamente.” (Soren Kierkegaard, 1813-1855) 

 
A tarefa empreendida se mostrou muito útil. Descobriu-se que a proposta pode vir a suprir alguma 

lacuna, dada a pouca presença de estudos desta natureza na ciência geográfica. Na quase totalidade do 

material analisado, houve a ausência de petulâncias acadêmicas, o respeito a posições divergentes, a 

descrença em relação à objetividade absoluta, o saber-se imperfeito.  

Na maioria dos trabalhos observou-se que não existe mais aquele capítulo inicial abordando de modo 

extenso, a linha filosófica. Contudo, esse fato não significa que isto não tenha importância e sim que, definida na 

introdução, a linha deve estar presente no trabalho. Todavia, de uma forma ou de outra, nenhum trabalho abriu 

mão da contextualização histórica. E isto é um aspecto positivo importante. 

 A motivação, dos mestres e doutores citados, foi a de buscar compreender a “geografia produzida em 

um país sem geógrafos”, o papel dela na consolidação do Estado-nação, a efetivação como disciplina científica, 

ou a de extrair a essência geográfica de obras clássicas da literatura brasileira; em suma, ajudar a compor uma 

historiografia das ideias geográficas no país.  

A opção feita pelos autores dos trabalhos comentados decorreu da necessidade de se compreender 

melhor a ciência por eles adotada. É difícil operar com uma disciplina sem história ou que somente conhece o 

seu processo em outras realidades. Essa situação impede traçar u’a linha sobre a qual se pretende percorrer. A 

sensação que se teve, ao ler os trabalhos, foi a de uma busca no tempo para entender o momento atual e 



estabelecer metas. Foi como se estivesse procurando a identidade da geografia brasileira. Ater-se ao presente, 

ficar perto demais do objeto de estudo, impede o seu entendimento. Quando se está muito próximo, vê-se 

pouco. Distanciar-se dele, ampliar o campo de visibilidade, é o que permite compreendê-lo.     

A motivação principal dos que estudaram a obra de um geógrafo ou da geografia contida na mesma, foi 

o resgate da história do pensamento geográfico brasileiro, tanto de autores que se utilizaram desta ciência com 

o fim de alicerçar a ação de um Estado elitista, autoritário e racista, quanto de contestadores da estrutura 

existente, cujo discurso foi obnubilado. Alguns privilegiaram em suas análises determinados textos: às vezes, 

pela limitação dos mesmos; outras, por selecionar os direcionados à Geografia. Com raras exceções, os 

aspectos biográficos foram incluídos, com destaque para os que ajudavam a compreender a atuação do 

personagem e a finalidade de seus escritos. Não um capítulo restrito ao assunto e sim entremeado a obras 

significativas; ou seja, aspectos da vida que colaboravam no entendimento da produção intelectual. 

Nos textos analisados ficou patente a necessidade de se estudar o contexto histórico e científico no qual 

uma obra foi produzida. Todos os trabalhos que analisaram o conjunto da obra de um autor ligado à Geografia, 

o incluíram em um de seus capítulos. Pois, isolado de suas correlações com o processo vivido, uma produção 

pode deixar de ser histórica para ser simplesmente algo do passado. A postura metodológica e o olhar 

ideológico são aspectos que permitem entender as características e a importância de uma obra produzida. A 

procura da verdade depende da personalidade do pesquisador, de sua formação teórica e filosófica, de suas 

convicções, de sua visão social de mundo, pois toda obra traz consigo as marcas de quem a elaborou.  

As sociedades são construções históricas que se concretizam espacialmente e, por isso, é preciso 

investigar de que modo a sociedade produziu seu espaço, para entender as atuais características espaciais e 

propor caminhos sociais para as alterações necessárias. Nessa construção, as ideias possuem um papel 

fundamental, e a contestação das mesmas é o que permite o avançar. As ciências são construções humanas e 

sujeitas às influências do contexto histórico. A própria definição de ciência é histórica e mutável. Por essa razão 

um conhecimento que era considerado geográfico no passado pode hoje não ser mais, o mesmo ocorrendo com 

conhecimentos que não eram rotulados de geográficos, mas que hoje são.  

 Isso permite afirmar que a mutabilidade é uma das características das ciências, que o questionamento é 

a alavanca de seus avanços e que o salto para uma nova concepção pode, e deve, buscar estímulos para a 

reflexão em conhecimentos do passado. Todo autor criativo é importante, independente se concordamos ou não 

com ele. Sua importância advém daquilo que afirmou e do fato de provocar contestações e necessidades de 

superação. Por isso, os trabalhos que retomam o que já foi pensado são fundamentais para qualquer ciência. Se 

a quantidade dos mesmos é pequena, a importância não. A ânsia de retomar o passado é um dos remédios 

para a superação de crises epistemológicas. Não para repeti-lo, mas para, refletindo sobre ele, elaborar 

questões e abrir caminhos para o novo. 

 Não se faz ciência se se desconhece o percurso da mesma. E ela é feita em um período histórico 

determinado que a influencia. Daí que não se entende um autor e sua obra fora de seu tempo. Contextualizar 

um estudioso não é sinônimo de fazer História e sim de historiar a Geografia. Por isso, um fato importante para 



nós pode não ser para um historiador; também para este, o que importa é “[...] o contexto no qual se insere o 

acontecimento, são as suas relações com uma certa totalidade, assim como o sistema de referência em que 

está expresso” (SCHAFF, 1991, p. 210). A totalidade aqui citada é do fato e não de todos os fatos. E cada um vê 

o passado com uma teoria, com o seu olhar ideológico. 

 O diálogo com o passado pode nos modificar. E o interlocutor não deve ser escolhido por já 

concordarmos com suas ideias. É importante sabermos que geógrafos importantes eram conservadores, 

elitistas e racistas. Nada melhoramos escondendo-os, pouco avançamos se não provarmos seus erros; e isso 

sem esquecer de que determinados erros já foram acertos. Explicar concepções pretéritas separadas de seu 

contexto particular é tratá-las como se fossem parte do contexto a nós contemporâneo. Sem as localizar no 

tempo, não as explicamos.  

 Não há conhecimento sem sujeito, e o conhecimento da relação deste com um fato, uma análise ou 

uma proposta, possibilita u’a maior compreensão dos mesmos. É importante destacar que ele foi socialmente 

condicionado, carregou as características do meio social, de sua visão sobre a realidade social, da concepção 

de ciência da época. Também precisa ser lembrado que o afastamento no tempo possibilita uma percepção 

mais vasta, mais profunda. Um autor não conhece o futuro de suas propostas. A aparição das consequências 

dessas propostas permite o novo olhar, pois com a emersão dos efeitos, é que se pode avaliar melhor. Nunca 

devemos nos esquecer que conhecemos o futuro dos que já viveram e pensaram a sociedade.  

O saber é ilimitado; a adição de conhecimentos amplia a quantidade de saber e transforma, 

qualitativamente, a nossa visão, desde que estejamos aptos a realizar perguntas. As dissertações e teses 

analisadas contêm falhas ou incorreções, e esse é um dos preços pagos pelos pioneiros. E os profissionais de 

Geografia precisam olhar mais para seu passado. Existem muitas vozes esquecidas, e se não dermos fala às 

mesmas, o nosso caminhar será mais difícil.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar da parcialidade de nosso levantamento, pode-se perceber que ainda eram poucos os estudos 

acadêmicos, até o final do século XX, nos cursos de pós-graduação, sobre aqueles que fizeram esta ciência nos 

Brasil. Há uma presença significativa de trabalhos sobre a fase da criação da nação brasileira e do papel da 

Geografia na criação do nacionalismo patriótico; ou seja, do processo ocorrido, de pessoas cujo trabalho pode 

ser considerado geográfico e de autores considerados geógrafos. Cabe observar, sobre estes temas, que há um 

predomínio das dissertações de mestrado sobre as teses de doutorado. 

Nas pesquisas realizadas, não foi encontrada, até 2002, nenhuma dissertação ou tese elaborada na 

área de Geografia referente à obra de Josué de Castro. O único trabalho específico, sobre este autor, foi a tese 

de doutorado em Ciências Sociais defendida por Silva (1998). A autora, que pesquisou o acervo particular do 

médico pernambucano, procurou estabelecer uma dialogia14 entre a vida e a obra do pesquisado, “que dedicou-

                                                           
14

 Não utilizou o termo em seu significado normal, de diáfora ou dilogia, que, em retórica, significa a repetição de uma 

palavra na frase com sentidos diferentes. 



se ao tema da fome, transformando-o em uma poética de vida.” Dividiu o sua tese em quatro partes; na primeira, 

utilizou textos nos quais o autor fala de sua vida e de suas realizações, esperanças e frustrações, e na segunda 

analisou suas principais obras, a fala para o grande público. A terceira parte se caracterizou pela “reconstrução 

do personagem pelas imagens que dele ficaram para os amigos, conhecidos e familiares.” Na última parte, 

procurou a antropoética contida em sua obra, evidenciadora de sua atualidade frente às questões emergenciais 

do final do século XX. Realizou um bom levantamento da biografia e fez uma análise apaixonada de sua obra e 

de suas ideias. Contudo, na época, se alguém desejasse estudar sobre a geografia na obra de Josué de Castro 

necessitaria ler uma tese de Ciências Sociais.   

 O fato de a produção ser pequena não significa que não seja importante. Cabe ainda a ressalva de que, 

até 1984, só existiam cursos de doutorado em Geografia em duas universidades paulistas (USP e UNESP) e 

seis cursos de mestrado stricto sensu; pouca quantidade e concentração territorial15. Além disso, o processo de 

construção da ciência geográfica no mundo e no Brasil não era objeto de estudo na maioria dos cursos 

existentes no país. Nos poucos cursos que possuíam conteúdos programáticos ligados à epistemologia ou à 

história da Geografia, a maioria procurava somente dar um panorama das principais escolas geográficas. A 

ausência mais notada nestes conteúdos era a da história da geografia brasileira.  

 Isso realça a importância dos trabalhos realizados, pois não se avança sem teorias e sem carregar o 

passado. Quando se despreza a obra pretérita, pode-se passar a ideia de que a verdade final já foi atingida e de 

que todas as revoluções no pensar já foram realizadas. Aí, ou alguns apresentam novidades antigas e 

ultrapassadas por outros pensadores, ou se faz parte de uma ciência que vive a patinar, pois está sempre 

começando do zero. Como disse Guimarães Rosa: “Tudo o que já foi, é o começo do que vai vir, toda a hora a 

gente está num cômpito.” (ROSA, 1985, p. 291)16 Só se propõe algo novo quando se procura repensar o já 

pensado. E a Geografia, que começou primeiro na escola fundamental e somente muito mais tarde chegou às 

universidades, deve muito de sua construção a intelectuais que exerciam outras atividades e nelas pensaram o 

espaço brasileiro.   
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