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RESUMO 

 
A escola, em qualquer que seja o nível de ensino, é uma instituição que coloca aos estudantes visões 
de mundo nem sempre sem serem tendenciosas. A intenção destas reflexões é de analisar o curso de 
geografia da UFMG entre os anos 1957 e 1980, baseado na compilação das disciplinas curriculares 
daquele período a fim de identificar as ideologias apresentadas ou que auxiliam, pelo conteúdo 
desenvolvido, consolidar. A análise parte da compilação dos currículos,  observação e crítica às 
disciplinas incluídas no curso. Foram 23 currículos nesse período, que apresentavam mudanças 
maiores ou menores ano após ano. Também serão utilizados relatos orais de docentes da época, 
colhidos segundo a metodologia da história oral que foram compilados para o projeto citado acima. 
A partir destas informações, a intenção é traçar um perfil ideológico, relacionando-o aos 
acontecimentos ocorridos na época. O curso de geografia existe na UFMG desde 1940, embora 
antes de 1957, o currículo fosse integrado aquele do curso de história. A geografia sempre teve 
papel importante na legitimação de políticas do Estado, seja na formação de professores da 
educação básica e superior ou de profissionais, em especial da área de planejamento e análise 
ambiental. Seu poder de decisão em projetos civis -- sejam públicos ou privados -- é crucial para 
consolidação de um programa de país. Como as disciplinas ministradas fornecem a base para a 
formação política, profissional e ideológica dos discentes, a questão central do artigo é pensar quais 
são os conteúdos que poderão subsidiar suas produções após a graduação. Essas podem estar mais 
alinhadas a um projeto de construção do Estado ou a uma concepção mais crítica dele. Também será 
feita a relação do currículo com as concepções das escolas geográficas clássicas: nesse sentido, será  
possível averiguar se o curso era mais relacionado com determinada escola ou tinha uma produção 
mais autêntica e independente delas. 
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 A intenção destas reflexões é fazer uma análise do currículo, e do discurso contido neste, do 
curso de geografia da UFMG. Baseado nos conceitos de ideologia de Michel Pêcheux, Louis 
Althusser e Slavoj Zizek e em alguns preceitos da análise do discurso de Mikhail Bakhtin, tenta 
situar ideologicamente as escolhas de disciplinas e a forma destas na construção de um currículo 
politicamente não-neutro no contexto histórico do Brasil. Esta não-neutralidade se dá em favor de 
determinadas perspectivas e contrária a outras, e é este posicionamento que se busca trazer à tona 
aqui. Este artigo faz parte do projeto de pesquisa “Os Cursos de Geografia das Universidades 
Federais de Minas Gerais e Uberlândia: memória dos docentes”, orientado pelas professoras Rogata 
Soares Del Gaudio e Doralice Barros Pereira. A intenção deste projeto é reconstruir a história dos 
cursos de geografia de ambas as instituições, numa parceria entre UFMG e o Núcleo Geografia e 
Memória da UFU, coordenado lá pela professora Rita de Cássia Martins de Souza Anselmo. 
 Em seu “O espectro da ideologia”, Slavoj Zizek (1996) afirma que a suposta “não-
ideologia” se inverte em ideologia: ao se fazer uma análise pretensamente não ideológica incorre-se 
em outra ideologia. Isso ocorre porque não há patamar ideologicamente privilegiado, e, portanto, só 
se pode fazê-lo sobre uma base também ideológica. Tendo isso em mente, Zizek (1996) aponta para 
uma tendência ao abandono progressivo da noção de ideologia, já que esta suscita reflexões 
epistemologicamente ultrapassadas (como a relação de “representação” entre pensamento e 
realidade). Não obstante, desmembra-a em três momentos conforme a “tríade Hegeliana do Em-



si/Para-si/Em-si-e-Para-si”. 
 O momento que nos interessa, por agora, é o primeiro: 

a noção de ideologia como doutrina, conjunto de ideias, crenças, conceitos e assim por 
diante, destinada a nos convencer de sua 'veracidade', mas, na verdade, servindo a 
algum inconfesso interesse particular do poder. A modalidade da crítica da ideologia 
que corresponde a essa noção é a da leitura sintomal: o objetivo da crítica é discernir a 
tendenciosidade não reconhecida do texto oficial, através de suas rupturas, lacunas e 
lapsos;[...] Zizek, 1996, pág 15 

 Neste ponto nos interessa recorrer a Bakhtin:  
Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 
mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 
ideologia. [...] Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-
la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de 
avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). 
Bakhtin, 2012, págs 29-30 

 As disciplinas de um currículo podem ser consideradas signos (uma vez que possuem 
significado e remetem a algo fora delas), assim como o currículo como um todo. Suas capacidades 
de reflexão da realidade são mais óbvias para se apreender; neste artigo buscamos as realidades 
refratadas por essas construções, e os motivos pelos quais elas foram refratadas. 

A geografia, para Lacoste (1997), serve majoritariamente aos interesses do Estado, seja por 
meio dos saberes técnico-militares que ela agrega, seja por meio da geografia escolar, que mascara a 
utilidade da produção desses saberes. A geografia na universidade está sujeita às diretrizes de um 
conselho nacional superior –  no período de 1961 a 1995, o Conselho Federal de Educação –  que 
dita um “currículo mínimo”, ou seja, determinada carga horária de disciplinas específicas, que estão 
de acordo com os interesses do Estado. Embora tenha alguma autonomia para fazer mudanças 
“acessórias”, como criação de disciplinas optativas e eletivas, pode-se relacionar com a ideia 
Althusseriana de Aparelho Ideológico de Estado: é uma instituição que propaga uma ideia de nação, 
construída para satisfazer os interesses daqueles que mantêm a vantagem nas disputas de poder. Os 
AIEs, nesse caso, incluindo a universidade, concretizam a ideologia da classe dominante, e, dessa 
maneira a transformam na ideologia dominante (Pêcheux). 
 Ducrot, citado por Zizek (1996), afirma que “não há conteúdo descritivo neutro; toda 
descrição (designação) já é um momento de algum esquema argumentativo [...]” (Zizek, 1996, pág 
16), sendo um discurso descritivo, em última instância, um discurso argumentativo “reificado-
naturalizado”. Essa naturalização, que se apresenta por meio dos “lugares-comuns”, garante certa 
invisibilidade argumentativa que é necessária para sucesso do discurso: a reflexão da realidade, de 
Bakhtin (2012), se relaciona com isso. Para se criar uma reflexão verossímil de uma realidade, é 
preciso passar por signos naturalizados, processo descrito por Ducrot. Possuindo a hegemonia 
ideológica, garantida por meio dos AIEs, o Estado tem, segundo Pêcheux (1996), nesse aspecto, a 
vantagem da validade do discurso oficial. Contudo, este possui “interesses sociais inconfessos” 
(Zizek, 1996); as realidades refratadas o são devido ao seu não-alinhamento com os interesses do 
Estado. 
 Neste sentido a geografia é bom exemplo, uma vez que é composta por um conjunto de 
saberes que serve tanto à manutenção quanto à subversão das estruturas de poder. Lacoste (1997), 
trata desta capacidade ambígua desta ciência. O saber geográfico, caso possuído pela população, é 
capaz de alterar o equilíbrio na disputa de poder. Por outro lado, se mantido nas mãos do Estado, é 
notável a sua verticalidade com relação ao seus “alvos” de pesquisa: ela pode ser utilizada para 
justificar a imposição de um projeto que serve tão somente às classes dominantes, e não a quem ele 
vai afetar diretamente. 
 A universidade, e, especificamente o curso de geografia, como porta-voz do Estado, tinha 
grande utilidade no aprofundamento da ideia de modernidade no Brasil por meio da incorporação 
crescente do território, material e simbolicamente. O curso de geografia, em Belo Horizonte, foi 
criado em 1941, integrado ao de História, na Faculdade de Filosofia (FAFI), criada, por sua vez, em 
1939. A UMG –  criada em 1927 pela integração das faculdades de Direito, Odontologia e 



Farmácia, Medicina e Engenharia – incorporou a FAFI em 1948 e, no ano seguinte foi federalizada. 
Em 1957, o curso de geografia se separa do de história, se tornando cursos autônomos. Em 1965, 
por um decreto federal, a universidade muda seu nome de UMG para UFMG e, finalmente, em 
1968, é criado o Instituto de Geociências (IGC), que passou a ofertar o curso de geografia que, 
anteriormente, esteve alocado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. No recorte temporal 
deste artigo, é notável a presença de disciplinas que corroboram com estes interesses do Estado. 
Entre 1957 e 1973, o curso de geografia era composto de 3 anos de disciplinas da área mais um de 
disciplinas de educação. O currículo sofreu, contudo, várias mudanças nesse período.  
 A primeira em 1961, quando a 4ª série (feita no 4º ano de curso) passa a incluir, além das 
disciplinas pedagógicas, outras relacionadas à geografia humana (“História Econômica Geral”, 
“História Econômica do Brasil” e “Geografia de Minas”) e à cartografia (“Topografia, 
Aerofotogrametria e Geodésia”). Neste ano, também, as disciplinas da 3ª série foram 
desmembradas. Em 1960 eram dividas somente entre “Geografia do Brasil”, “Geografia Humana”, 
“Geografia Física”, “História Social e Econômica” e “Etnografia”, enquanto no ano seguinte, se 
dividiram em 12 disciplinas, sendo que 9 compunham os programas de “Geografia do Brasil”, 
“Geografia Humana”, “Geografia Física”, “História Social e Econômica” e 3 eram relacionadas a 
educação; a área de Etnografia deixou de ser contemplada.  Esse desmembramento foi progressivo, 
até alcançar a 1ª série em 1963, quando o currículo, de 20 disciplinas, passou a ter 33. 
 A criação do IGC em 1968, na época da Reforma Universitária1, não teve, contudo, grandes 
implicações imediatas na grade curricular. As diretrizes da Reforma, que sugeriam, entre outras 
coisas, a criação de um ciclo básico em todos os cursos, só começaram a ser efetivamente estudadas 
em 1977, visando a implementação do ciclo básico. Com a crescente demanda do mercado de 
trabalho (Parecer nº 018/73) por geógrafos bacharéis, uma comissão foi montada para reformulação 
do currículo. Composta por docentes e discentes, esta comissão presidida pelo professor Getúlio 
Vargas Barbosa elaborou, entre 1977 e 1979, uma proposta de currículo que foi reconhecida, mas 
não foi implementada na época porque a profissão de geógrafo acabara de ser reconhecida pelo 
Confea (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). Houve um período de 2 anos 
de espera por uma possível publicação de currículo mínimo pelo Confea, que não se realizou. Por 
conta disso, no ano de 1981 foram retomadas as discussões sobre o novo currículo, que, por sua 
vez, só veio a ser implementado em 1984. 
 Outras reformas ocorreram entre 1968 e 1977, no entanto. Em 1972, por conta de uma 
resolução do Conselho Federal de Educação (Resolução nº1/72), foi definido que a carga horária 
mínima dos cursos de licenciatura deveria ser reduzida para 2200 horas, para tornar possível a 
formação em 3 anos em vista de dar aulas no ensino básico; os anos seguintes a esses três serviriam 
de especialização. Para atender às diretrizes dessa medida, o curso, de 4 anos, tem sua carga horária 
reduzida – e apenas ela, não houve alteração nas disciplinas. Nessa época houve também a 
possibilidade de criação das chamadas “licenciaturas de curta duração em estudos sociais” – que 
possuíam um currículo mínimo geral de 3 anos e um quarto ano de especialização. Todavia, a 
coordenação do IGC esperou antes de realizar mudanças mais profundas no currículo de geografia. 
Passada esta possibilidade, em maio de 1973, o Conselho de Graduação da UFMG redigiu um 
parecer para tratar da divisão do curso entre licenciatura e bacharelado. Este parecer também trata 
da criação de disciplinas optativas e eletivas que, embora recomendadas, não exisitiam no currículo. 
Em novembro do mesmo ano, a grade curricular estava estruturada e foi aprovada para o ano 
seguinte, sendo organizada entre uma primeira fase comum a todos os alunos e uma separação entre 
licenciados e bacharéis a partir do 3º ano de curso (5º período). Este currículo permaneceu 
inalterado até 1984. 
 A Reforma Universitária, realizada na época da ditadura militar no Brasil, promoveu uma 

                                                 
1 A Reforma Universitária, realizada em 1968, 4 anos após o início do governo militar. Implementou medidas como: 

“introdução dos vestibulares unificados e classificatórios; fim do sistema de cátedra; dedicação exclusiva dos docentes; criação 
dos departamentos; adoção do regime de créditos como mecanismo de integralização dos cursos; indissociabilidade entre ensino 
e pesquisa; cursos de graduação divididos em duas fases: ciclo básico e especialização profissional; e pós-graduação composta de 
dois cursos distintos: mestrado e doutorado.” (Ferreira Jr.; Bittar. 2004) 



modificação produtivista na licenciatura: formar maior quantidade professores, com um ensino mais 
superficial. Isto era de alto interesse do Estado, que, alegando um crescimento na educação básica, 
demandava maior formação de professores. Uma vez tendo acesso a um ensino superior limitado 
em termos de tempo e conteúdo, o futuro docente seria um educador também mais limitado, 
reduzindo a capacidade emancipadora da educação. Também a divisão licenciatura-bacharelado e a 
criação de matérias optativas e eletivas tem como justificativa “fornecer ao aluno que não tem 
interesse em se dedicar ao magistério uma formação mais adequada ao exercício da profissão de 
Geógrafo, que, embora não regulamentada em lei, vem sendo reconhecida de fato por vários órgãos 
de planejamento econômico, onde as perspectivas de trabalho para este profissional se ampliam 
cada vez mais” (Parecer nº 018/73, Conselho de Graduação da UFMG, grifo nosso), o que, nos 
termos de Lacoste (1997), seria uma posição favorável à estrutura da geografia dos Estados 
Maiores. 
 O conteúdo das disciplinas também reproduzia discursos de interesse do Estado, como, por 
exemplo a disciplina “Panorama Regional do Brasil”, criada em 1974: sua ementa apresenta 

Disciplina que dá uma visão informativa e analítica das regiões brasileiras no sentido 
de facilitar o conhecimento de todo nacional. Fornece, ainda, uma terminologia 
regional brasileira, indispensável à compreensão do estudo das regiões brasileiras, de 
maneira isolada. (ementa da disciplina, 1981) 

Podemos observar, pela maneira que é escrita a ementa, que a disciplina intenta dar uma visão 
“informativa e analítica”, ou seja, livre de intenções declaradas. Contudo, fornece ferramentas para 
uma abordagem de planejamento do território nacional. Observa-se isso no programa da disciplina, 
que contém, por exemplo, um tópico chamado “Centro-Oeste e Amazônia – a experiência com o 
desenvolvimento programado” (no qual pode-se, inclusive, observar a homogeneização da região 
norte como “Amazônia”).  
 Nesse sentido, é possível notar, no currículo do curso durante este período, uma influência 
da geografia francesa: disciplinas como Geografia Regional e Geografia Regional do Brasil estão 
presentes desde 1961. Isso ocorre devido à vinda de professores franceses nas décadas de 1960 e 
1970, e da ida de professores brasileiros para especialização na França na década de 1970. O 
retorno destes assegurou a continuidade da influência francesa, mas houve 2 casos de professores 
que decidiram se especializar nos EUA: isso trouxe uma influência da “nova geografia” – 
metodologicamente voltada para a quantização – para o curso da UFMG.  
 Observa-se também, na década de 1970, uma grande parcela dos formandos passando a 
atuar em órgãos de planejamento Estatais, como o Instituto de Geociências Aplicadas (IGA)2, o 
projeto de mapeamento do território nacional RADAM BRASIL³, entre outros. Isso ocorre, entre 
outros motivos, por conta da abertura proporcionada por essas instituições para realizar pesquisas na 
área da geografia. A possibilidade de estágio como discente também incentivava a entrada em 
projetos como estes. 

Só um parêntese aí, como essa ligação mais pé no chão mais com a casa da gente que é 
Minas Gerais que foras as oportunidades criadas pra gente trabalhar junto com o IGA. 
[...] Quando nós tivemos durante muito tempo um convenio com o IGA para fazer 
mapeamento municipal [...]. Então, esses trabalhos, essas mudanças e tudo é que 

                                                 
2 Como órgão autônomo o DGMG existiu até 1971 quando, por fusão com o semi-desativado Departamento de Geologia, foi 
transformado no Instituto de Geociências Aplicadas, órgão integrante do Conselho Estadual do Desenvolvimento (Lei N.5792, de 
08/10/71). Com a transformação do conselho em Secretaria de Planejamento -- SEPLAN, o IGA passou a pertencer àquela pasta. Em 
1976, quando da criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Instituto tornou-se órgão integrante de seu sistema operacional (Lei 
N.6953, de 16/02/76) ). Em 23/07/92, voltou a ser órgão da Administração indireta do Estado, passando a integrar o organograma do 
Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC. Por fim, em 28/7/1997, o IGA deixou a tutela do CETEC, transformando-se em 
autarquia, com autonomia orçamentária e obrigação de gerar recursos para fazer face as suas próprias despesas. (AMADO, sem data, 
se.p.)E. A. História do órgão geográfico, cartográfico e geológico oficial do estado de Minas gerais. In: BONIFÁCIO & FAASEN. O 
Curso de Geografia da UFMG: Território, Planejamento e Integração, Uberlândia: III Colóquio Brasileiro de História do Pensamento 
Geográfico, 2014. 
 
 3 “Projeto empreendido entre 1970 e 1985 com o intuito de documentar as características e recursos naturais do Brasil 
utilizando imagens de satélite e trabalhos de campo. O projeto esteve vinculado ao Ministério de Minas e Energia por meio do 
Departamento Nacional de Produção Mineral.” (Bonifácio; Faasen, 2014) 



proporcionavam a gente a fazer também no curso mudanças... Sempre foi muito 
importante isso. (BRUM, E. M. C. Entrevista concedida em 14 de Janeiro de 2014). 
 
Eu acho que no caso do IGC com o IGA é... Ela foi benéfica, muito benéfica. Porque 
naquele momento eu acho que ela abriu perspectivas para os geógrafos. E foi um 
momento que o IGA tinha o um corpo técnico já grande. Tinha uma atividade muito 
grande. Então, ela foi benéfica sim. (Entrevista RIBEIRO, C. M. Entrevista concedida 
em 29 de janeiro de 2013). 

 A importância destes órgãos e projetos para a nação envolve, além de outras coisas, criar 
uma coesão interna; transformar em “lugares-comuns” – ganhando assim, corpo e validez – 
conhecimentos e dados que, na realidade, que não são tão concretos ou mesmo verdadeiros quanto 
se faz crer. A imagetização do Brasil em “regiões”, de diferentes escalas, tais como Nordeste, Sul, 
Norte de Minas Gerais, Interior de São Paulo; a criação de identidades ancoradas no espaço – como 
a mineiridade, o gauchismo... – têm o poder, por refletir em certa medida uma realidade, de ganhar 
aprovação da população, e assim desmobilizá-la na disputa ideológica. 
 Dessa forma, percebe-se que, na construção de um curso de graduação –  no caso, na sua 
estrutura curricular – está contido também um projeto de região, que, por sua vez está contido num 
projeto de nação: na época analisada, um discurso desenvolvimentista/produtivista, apreensível para 
a maioria da população e integrado à educação básica por meio dos professores, planejado de forma 
a perpetuar as relações de poder já estabelecidas. 
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