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Resumo 

 Este trabalho é parte de um dos capítulos de minha tese de doutorado, capítulo 

onde realizei um estudo comparado dos cenários institucionais da Geografia em Cuba e 

no Brasil e teve como objetivo apresentar um relato do desenvolvimento histórico da 

Geografia nos dois países. 

No entanto, neste trabalho abordaremos, apenas para o caso brasileiro, o 

processo de produção dos primeiros conhecimentos identificados com a ciência 

geográfica, a conformação da Geografia como campo científico e as transformações 

pelas quais passou e vem passando.  

 Em um primeiro momento, apresentaremos, de forma resumida, algumas 

relações gerais que acreditamos existir entre, de um lado, o processo de formação 

territorial do Brasil e, de outro, a institucionalização da Geografia. 

 A partir daí, desenvolveremos considerações referentes ao caso específico da 

institucionalização da Geografia no Brasil, onde serão abordadas três formas de 

institucionalização e suas múltiplas inter-relações: nas sociedades geográficas, no meio 

acadêmico universitário e nas instituições escolares. 

 

Palavras chave: Institucionalização da Geografia - História da Geografia – Ensino de 

Geografia 

 

Introdução 

 Este trabalho é parte de um dos capítulos de minha tese de doutorado, capítulo 

onde realizei um estudo comparado dos cenários institucionais da Geografia em Cuba e 

no Brasil e teve como objetivo apresentar um relato do desenvolvimento histórico da 

institucionalização da Geografia nos dois países. 

No entanto, neste trabalho, abordaremos o processo de produção dos primeiros 

conhecimentos identificados com a ciência geográfica, a conformação da Geografia 



 2

como campo científico e as transformações pelas quais passou e vem passando, apenas 

para o caso brasileiro. 

 Em um primeiro momento, apresentaremos, de forma resumida, algumas 

relações gerais que acreditamos existir entre, de um lado, o processo de formação 

territorial do Brasil e, de outro, a institucionalização da Geografia. 

 A partir daí, desenvolveremos considerações referentes ao caso específico da 

institucionalização da Geografia no Brasil, onde serão abordadas três formas de 

institucionalização e suas múltiplas inter-relações: nas sociedades geográficas, no meio 

acadêmico universitário e nas instituições escolares. 

O processo de formação territorial e suas relações com a institucionalização da 

Geografia 

 A institucionalização da Geografia, segundo Daniel Dory e Denise Douzant-

Rosenfeld (1995), pode ser definida como o processo que permite a certas formas do 

saber geográfico, seus produtores e reprodutores, adquirirem, não só uma visibilidade e 

uma identidade, como, também, os meios que garantem certa continuidade. A partir 

dessa definição, os autores citam duas formas “possíveis” de institucionalização da 

Geografia: a) o campo acadêmico universitário e b) as sociedades geográficas. 

Acreditamos ser necessário acrescentar mais uma “possibilidade”, que seria a 

institucionalização da Geografia como matéria escolar. 

Os referidos autores, ao compararem a institucionalização da Geografia em Cuba 

e na Bolívia, chegam a conclusões que consideramos aplicáveis, em parte, para efeito da 

comparação entre o caso brasileiro e o cubano, de onde sairão algumas contribuições 

para este trabalho. Afirmam eles que, no caso cubano, trata-se de uma Geografia de 

caráter mais intensivo, na medida em que alguns aspectos específicos, como, por 

exemplo, o fato da dimensão territorial ser relativamente pequena e a ausência de 

problemas relativos aos limites, “levaram a um aprofundamento dos conhecimentos 

naturalistas e sociológicos, como objetos principais da reflexão geográfica” (DORY y 

DOUZANT-ROSENFELD, 1995, p. 63). 

 Acrescentamos, além da questão diferencial da dimensão territorial e das tensões 

relativas às fronteiras geográficas, citadas como elementos fundamentais para a análise 

comparativa da institucionalização da Geografia entre os dois países, a distinção entre 

os processos específicos de formação territorial, entendida, aqui, como um processo 

social, na medida em que tomamos como princípio que a Geografia estuda os processos 
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sociais da relação sociedade-espaço, privilegiando a dimensão espacial da sociedade ou, 

em outras palavras, a espacialidade da vida social (SANTOS, 1980).  

Nesse sentido, o que priorizamos é a relação social dentro de uma dimensão 

espacial e, dentro desta ótica, estamos trabalhando com a dimensão espacial do valor 

(econômico), do poder (político), da consciência (cultural), em suma, da sociedade. 

 Assim, para o caso específico de países com passado comum de exploração 

colonial, torna-se prioritário esse enfoque na apropriação e transformação do meio 

natural, na própria apropriação desses meios transformados e na dominação econômica, 

política e cultural, em um contexto de dominação imperialista que cria e recria, ao 

mesmo tempo, um espaço (econômico, político e cultural), que, apesar das semelhanças 

impostas por esse tipo de processo para os diferentes territórios, termina por ser único 

para cada caso. 

Outros aspectos comuns aos países latino-americanos, e que são inerentes ao 

processo de formação territorial de nossos países, são: a herança européia e a 

constituição de saberes científicos “em um contexto de subdesenvolvimento e a partir 

dos grandes centros produtores e propagadores de ciência, assim como a necessidade de 

produção de conhecimentos geográficos disponíveis para amparar as construções 

nacionais” (DORY y DOUZANT-ROSENFELD, 1995, p. 60-61), mesmo que de 

formas distintas. 

Moraes (2000) defende a tese de que o caráter colonial lusitano expansionista, de 

conquista de espaços, criou uma especificidade que marca nossa sociedade até os dias 

atuais, na medida em que se tratou “de um processo simultâneo de construção de uma 

sociedade e de um território, de uma sociedade que tinha na construção do território 

forte elemento de identidade” (MORAES, 2000, p. 24).  

A partir do exposto até o momento, desenvolvemos a seguir alguns parâmetros 

de explicação/interpretação dos caminhos de afirmação da Geografia como ciência e 

como disciplina no Brasil. 

Defendemos a tese de que, em função do percurso historicamente trilhado, a 

construção da identidade nacional brasileira se encontra fortemente vinculada à questão 

‘espacial’ (com grande ênfase nos aspectos territoriais e geográficos), enquanto em 

outros casos, como por exemplo o cubano, a identidade nacional estaria mais fortemente 

ligada à questão “social” (neste caso, com ênfase nos aspectos ideológicos e históricos). 
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Teria isso alguma relação com o fato, aparentemente contraditório, da Geografia 

brasileira se encontrar fundamentada, nos dias atuais, mais nos aspectos “sócio-

espaciais”, enquanto a de Cuba estaria mais centrada nos aspectos “físico-espaciais”?  

Que aspectos dos processos atuais de formação territorial poderiam explicar as 

recentes mudanças na Geografia brasileira, como, por exemplo, o resgate da 

importância dos estudos dos “aspectos físicos”? 

Sem a pretensão de dar respostas a estas perguntas, mas sim a de levantar 

questões para a reflexão, apresentaremos, a seguir, um breve relato do processo de 

institucionalização da Geografia no Brasil. 

A Institucionalização da Geografia no Brasil 

 No caso brasileiro, em função dos propósitos da ocupação colonial e da 

necessidade de sistematização dos conhecimentos sobre o território, para fins de 

exploração pela metrópole, a questão da extensão territorial e do relativo longo processo 

de demarcação das suas fronteiras irá gerar especificidades referentes à conformação e 

sistematização do conjunto dos estudos de caráter geográfico. Além disso, o processo de 

formação territorial1 também terá forte influência na constituição dos saberes 

geográficos e, conseqüentemente, no processo de institucionalização da Geografia no 

país. No entanto, é importante destacar que essa influência não é exclusividade da 

Geografia. Em uma interessante abordagem sobre Geografia e projeto político-territorial 

do Estado-nação, Castro (2005, p. 55) afirma: 

Como não é possível ignorar as questões colocadas pelas sociedades e as respostas 
encontradas pela ciência em cada momento histórico, discuto aqui a história da 
institucionalização da geografia e a importância do contexto político-territorial em que 
esta história se deu. Tentando ir além daquilo que já apontei como o pecado original da 
disciplina, ou seja, a instrumentalização do conhecimento por ela produzido para o 
exercício do poder sobre povos e territórios, argumento que esta situação se repetiu em 
todas as ciências sociais, não tendo sido um desvio ideológico particular da geografia. 

 

 Apesar da Geografia, em termos mundiais, somente ter conquistado a posição de 

ciência autônoma nas últimas décadas do século XIX, os primeiros estudos hoje 

identificados como de caráter geográfico no Brasil datam da época colonial, sendo esses 

basicamente descritivos e cartográficos para fins de ocupação e dominação e com 

acentuada ênfase nos aspectos naturalistas e sociológicos2. 

                                                           
1 Entendido como “a malha fina do desenrolar das conjunturas, permitindo identificar vontades e 
posicionamentos individualizados, interesses específicos, enfim, movimentos singulares” (MORAES, 
2005, p. 47). 
2 Manuel Correia de Andrade destaca, para o período colonial, a contribuição dos chamados ‘cronistas 
coloniais’, citando Pero Vaz de Caminha, com sua carta ao rei de Portugal, descrevendo as características 
da terra aonde chegou, em 1500, com a esquadra de Pedro Alvarez Cabral; e Antonil, com seu trabalho 
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 Tomando-se o devido cuidado para não cairmos em análises de cunho 

determinista, a grandeza da extensão territorial brasileira passa a imprimir algumas 

distinções importantes no que se refere à quantidade dos estudos realizados, assim como 

à sua aplicabilidade para cumprir os objetivos pelos quais tais estudos/descrições foram 

desenvolvidos3. Em outras palavras, o fato de ter um território mais extenso e com 

maior diversidade interna, gerou uma necessidade maior de estudos, mas, por outro 

lado, os usos efetivos desses estudos, que tinham o objetivo de facilitar a dominação e a 

introdução de atividades produtivas sob controle da metrópole4, não puderam ser 

realizados com a mesma rapidez e abrangência que foram realizados pelos espanhóis em 

outras áreas com dimensões territoriais mais reduzidas. 

Um exemplo importante do exposto acima é o fato de que, apesar do massacre 

realizado, parte da população indígena brasileira sobreviveu, diferente do que ocorreu 

em Cuba, pela possibilidade de se refugiar cada vez mais distante da zona litorânea 

ocupada pelos portugueses. Isso ofereceu, senão uma resistência maior à ocupação 

desses territórios, um retardamento do processo efetivo de ocupação5, possibilitando 

inclusive, após o período colonial, um crescente reconhecimento dos seus direitos. 

Nesse sentido, criaram-se as bases para o processo de construção da sociedade 

brasileira, configurada a partir da ocupação portuguesa6 (donos dos meios de produção e 

comerciantes livres), da grande quantidade de africanos (trazidos à força pelos 

portugueses para servir como mão-de-obra escrava) e da população indígena 

sobrevivente. 

O interesse das metrópoles européias sobre o continente americano era grande e 

se constituía em foco de disputa territorial, mais acentuada ainda pelos movimentos de 

resistência, o que levou, de um lado, à expansão territorial e, de outro, ao 

“fracionamento da soberania” (MORAES, 2001). Nesse sentido, vale ressaltar, como 

nos lembra Moraes (2001, p. 110-111): a) a unificação das coroas ibéricas (entre 1580 e 

1640) sob hegemonia da Espanha, o que significa dizer que o Brasil, durante esse 

                                                                                                                                                                          
que apresenta as principais riquezas e atividades econômicas do país no início do século XVIII 
(ANDRADE, 1999, p. 9). 
3 Andrade, em outro trabalho, chega a afirmar que os problemas brasileiros “são tão grandes como as 
dimensões territoriais do Brasil” (ANDRADE, 1998, p. 10), afirmação que se analisada de forma 
descontextualizada poderia ser interpretada como determinista. 
4 No sentido apontado por Moraes da relação entre "área de soberania" e "efetivo espaço econômico" 
(MORAES, 2000, p. 23-24). 
5 Sem a pretensão de aprofundar esta temática, é importante destacar que, em um período bem mais 
recente, a própria delimitação das reservas indígenas do país necessitou um amplo estudo, de caráter 
marcadamente geográfico, sobre os territórios que seriam destinados, ou não, a esse fim. 
6 Mais tarde acrescida de outros fluxos migratórios, em grande parte oriundos da Europa. 
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período, foi colônia hispânica, b) As invasões francesa e holandesa, c) A constituição do 

Quilombo dos Palmares, que durou quase cem anos e d) A criação dos territórios das 

Missões dos jesuítas. Porém, ao final do século XVII, depois de muitos conflitos 

sangrentos, foi restabelecida a soberania portuguesa sobre o território brasileiro7, que 

acabou por caracterizar o século XVIII como “o do apogeu e crise do sistema colonial 

português” (Idem, p. 112). 

Podemos afirmar, portanto, que os estudos de tipo descritivo e de mapeamento 

para fins de exploração caracterizaram a produção identificada como "geográfica" de 

todo o período colonial do país8. 

Com a independência do Brasil, em 1822, que em si não representou uma grande 

mudança em termos de estrutura produtiva e social do país, dadas as condições 

históricas do processo de proclamação da independência, os “estudos geográficos” 

acabaram seguindo a mesma linha. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e se 

transforma em império, sendo seu imperador um descendente direto da família real 

portuguesa. 

Apesar disso, é importante destacar, como nos lembra Moraes, que, para os 

países de formação colonial, “a ruptura com os laços tradicionais de dominação (os 

coloniais) implicava a construção de um novo Estado” e que, mesmo sem haver 

transformações profundas nas estruturas de poder, era necessário a construção de “novas 

formas de legitimação da unidade ‘nacional’” (MORAES, 1991, p. 169).  

Para o caso brasileiro, concordamos com Moraes (2005) ao identificar esse 

período como o embrião de um projeto de formação nacional característico do país 

(com forte influência até os dias atuais), que tem seus alicerces em "um vasto território 

dotado de amplas reservas de espaços ainda não ocupados pela economia agora 

nacional" e "uma população relativamente pequena e profundamente clivada pela 

vigência da escravidão" (MORAES, 2005, p. 93-94). Esse autor ressalta, ainda, que a 

opção pela manutenção do regime escravista não se enquadra à "identificação de uma 

nação conforme os modelos identitários vigentes nos centros hegemônicos" (Idem), o 

                                                           
7 Segundo Moraes, a soberania portuguesa não só se recompôs e consolidou, como se expandiu 
(MORAES, 2001, p. 111-112). 
8 No final do período colonial, no ano de 1817, o padre Manoel Aires de Casal publica a "Chorografhia 
Brasílica", sob patrocínio da coroa, obra que, segundo Vlach (2004, p. 190) "não poderia ser, sequer, 
classificada como descritiva", na medida em que não acompanha os debates científicos da época (como o 
faziam Humboldt e Ritter). Por outro lado, essa obra viria a ter uma enorme influência sobre os futuros 
professores de Geografia, sendo responsável, segundo Rocha (1996, p. 133-134), por deixar como 
herança incontestáveis defeitos. 
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que passa a caracterizar a formação nacional brasileira como relacionada ao seu 

território e não com a sua sociedade.  

Nesse sentido, o ‘discurso geográfico’ do período pós-colonial brasileiro do 

século XIX, atendendo aos princípios apresentados acima, começa a adquirir uma 

considerável importância e centralidade, o que não foi acompanhado, pelo menos com a 

mesma intensidade, de uma institucionalização da disciplina e o conseqüente 

desenvolvimento de uma comunidade acadêmica, o que veio ocorrer, de fato, muito 

tempo depois (a partir da década de 1930).  

Como exemplo dessa preocupação do discurso geográfico sobre a questão 

territorial, podemos citar, para o período imperial e da Primeira República, as obras de 

Homem de Melo, Ramiz Galvão, Barão de Rio Branco e Joaquim Nabuco, destacando 

que esses dois últimos “desenvolveram estudos geográficos com fins específicos, de 

defesa do direito do Brasil a áreas fronteiriças contestadas por países vizinhos” 

(ANDRADE, 1998, p. 18).  

Na medida em que a produção desses estudos geográficos sobre o território 

abarcava uma grande e diversificada dimensão espacial, o que por sua vez facilitava a 

dispersão tanto dos estudos como de seus produtores, a necessidade de organização de 

sociedades geográficas no Brasil talvez tenha sido mais urgente. Segundo Moraes 

(2005, p. 32), se referindo à conformação do campo geográfico ao longo do século XIX: 

 [...], os institutos geográficos existentes não monopolizam a prática desse saber, 
apesar de constituírem os embriões da institucionalização do campo disciplinar, servindo 
de ponto de convergência para a comunidade dispersa e não especializada dos pioneiros 
‘geógrafos’ brasileiros. 

 

 Nesse sentido – de sistematização e socialização dos conhecimentos geográficos 

acumulados – foi criado, no ano de 1838, no Rio de Janeiro, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro9 "como filial da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(datada de 1828), com o objetivo de ‘ministrar grandes auxílios à pública administração 

e ao esclarecimento de todos os Brasileiros'" (VLACH, 2004, p. 188) ou, em outras 

palavras, com o objetivo de melhor conhecer e gerir o país. 

Durante esse período, grande parte dos conhecimentos “geográficos” produzidos 

na América Latina, concentrados em grande medida nas sociedades geográficas, tinham, 

na expressão utilizada por Sousa Neto, o papel de atender aos interesses dessas “escolas 

de ciências da pilhagem” (SOUSA NETO, 2001, p. 130). É nesse contexto que as 

                                                           
9 O IHGB é considerado uma das cinco primeiras sociedades geográficas criadas no mundo e a segunda 
na América Latina (SOUZA NETO, 2001, p. 132). 
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primeiras sociedades geográficas criadas no Brasil devem ser analisadas. Segundo 

Castro (2005, p. 58): 

Na primeira metade do século XIX, antes de institucionalizar-se, o campo de 
conhecimento da geografia ainda não estava relacionado a uma disciplina específica e 
permanecia um conceito guarda-chuva para uma variedade de expedições e outras 
atividades conjuntas com as ciências naturais e sociais, alimentando o florescimento das 
Sociedades de Geografia com informações sobre o vasto mundo que existia muito além 
das fronteiras européias. 

 

No entanto, cabe ressaltar que, para o caso brasileiro, dentre as três formas de 

institucionalização abordadas em nossa pesquisa, a Geografia como matéria escolar não 

só foi a primeira, como, também, em grande parte, a base de direcionamento das 

preocupações e ações iniciais das formas institucionalizadas que surgiram 

posteriormente. Como exemplo, podemos citar o fato de que os primeiros cursos de 

Geografia no país estavam voltados, quase que exclusivamente, para a formação de 

professores para o nível secundário. 

Apesar disso, essas influências não eram de mão única, visto que o ensino 

secundário acabava sendo apenas um trampolim para o acesso ao ensino superior. 

Segundo Vlach, a “Geografia (e a História) fazia(m) parte dos exames para as 

faculdades de direito desde 1831, o que certamente contribuiu para a sua inclusão no 

Colégio Pedro II" (VLACH, 2004, p. 189-190). 

 O ensino da Geografia escolar no Brasil teve início no ano de 1837, quando esta 

passou a ser lecionada, junto com a História, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. 

Sua função era, basicamente, servir de suporte para a construção, junto aos alunos, da 

idéia de identidade nacional, reforçando a questão do nacionalismo patriótico, função 

que, aliás, parecia estar presente também nos objetivos das diferentes sociedades 

geográficas criadas na América Latina10. 

Assim, durante praticamente todo o século XIX, marcado profundamente pelas 

relações escravistas de produção e pelo acesso ao ensino escolar a uma minoria da 

população, a Geografia escolar brasileira resumia-se a pouco mais do que sua existência 

no Colégio Pedro II e as influências geradas a partir dele11, que tinham como função 

desempenhar o papel de “disciplina da nacionalização”. 

                                                           
10 Sousa Neto nos lembra que o período de difusão das sociedades geográficas na América Latina 
coincide com o período de expansão do imperialismo europeu e da formação dos Estados nacionais 
(SOUSA NETO, 2001, p. 130). 
11 Segundo Rocha (2000, p. 87-88), desde que foi criado o Colégio Pedro II, como escola padrão, os 
demais estabelecimentos de ensino médio só seriam considerados oficiais se fossem equiparados ao seu 
modelo de ensino, legislação que somente foi abrandada em alguns períodos curtos. Mais tarde, em 1925, 
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Por outro lado, é importante destacar que as sociedades geográficas brasileiras 

também tiveram um papel fundamental na consolidação e institucionalização da 

Geografia universitária. Para citar apenas um exemplo, no ano de 1926, Delgado de 

Carvalho organizou, no âmbito da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro12, o Curso 

Livre Superior de Geografia13 tendo como um dos objetivos explícitos "criar condições 

para que o ensino de geografia desempenhasse seu papel de 'disciplina da 

nacionalização'" (VLACH, 2004, p. 196)14. 

Esse papel - o de "disciplina de nacionalização" - assume uma importância 

considerável para a tarefa, assumida pela classe dominante, de reconfigurar a identidade 

nacional brasileira, diante do contexto político, econômico e social da época. Nas 

palavras de Machado (1995, p. 309-310), o referido contexto pode ser assim resumido: 

No decorrer dos sessenta anos que separam a promulgação da 'Lei do Ventre Livre' 
(1871) da Revolução de 1930, momento que os historiadores costumam apontar como 
sendo o marco da ascensão de um 'projeto de modernização' no Brasil, completou-se a 
transição do trabalho escravo para o trabalho livre, as diferenças econômicas e sociais 
entre as regiões brasileiras se aguçaram, a monarquia foi sucedida pela república, e o 
principal mercado para os produtos brasileiros se deslocou da Europa para os Estados 
Unidos. Examinadas em retrospectiva, a última década do século 19 e as três primeiras do 
século 20 podem ser vistas como uma época de redefinição da identidade nacional [...] 
Uma redefinição pautada, é verdade, pelo pensamento de um grupo ínfimo da população. 

 

Esse conjunto de fatores, associados à crise do café na virada do século e ao 

posterior investimento industrial, geraram um acelerado crescimento urbano que 

obrigou grande parte da população a conviver com situações absolutamente novas. A 

forte demanda habitacional nos principais centros urbanos (Rio de Janeiro e São Paulo) 

e os problemas surgidos nos setores de higiene e saúde completam o contexto histórico. 

É esse contexto que nos fornece os elementos fundamentais para compreender o 

desencadeamento da campanha educacional da década de 1920, onde a Educação 

assumiria o papel de orientadora da população no que se refere aos hábitos urbanos, 

inclusive na orientação para o trabalho. (ANSELMO, 2002, p. 248). 

A Geografia, dentro do quadro apresentado, começa a lidar com novas 

necessidades e podemos concluir que se o grupo que pensava a nova redefinição geral 

                                                                                                                                                                          
a Reforma Luiz Alves - Rocha Vaz impôs, para o sistema escolar de todo o país, o modelo curricular do 
Colégio Pedro II. 
12 A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro foi fundada em 1883 e, junto com o IHGB, teve um papel 
decisivo para a consolidação da Geografia como ciência no país. 
13 Para Anselmo (2002, p. 250) esse curso "se constituiu num primeiro passo para a institucionalização 
definitiva da Geografia no país". 
14 Segundo Lia Osorio Machado, Delgado de Carvalho e Everardo Backheuser eram professores e sócios 
do Curso Livre de Geografia, aberto ao público na década de 1920 e que tinha como principal objetivo 
chamar a atenção do público para a utilidade prática da Geografia (MACHADO, 1995, p. 321). 
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da identidade nacional era "ínfimo", menor ainda deveria ser o grupo daqueles que 

pensavam sobre os conceitos e temas identificados como "geográficos".  

Dessa forma, estava em curso a conformação de um grupo de estudiosos que 

tinham em comum a identificação com temas relacionados à Geografia. Nesse sentido, 

Moraes (2005, p. 16) questiona, para o período “pré-universitário”, quais seriam os 

discursos que poderíamos qualificar como “geográficos”: 

Enfim, ainda se sustenta a questão de quem são os ‘geógrafos’ brasileiros antes da 
plena institucionalização da geografia no país. Serão os bacharéis de direito leitores de 
Ratzel? Ou os ‘engenheiros-topógrafos’ egressos das escolas politécnicas? Ou ainda os 
‘engenheiros-militares’ envolvidos com o levantamento cartográfico das zonas de 
fronteira? Ou os intelectuais médicos que discutem a relação homem-natureza? Ou os 
professores de geografia dos liceus? 

 

Percebe-se, assim, que através da consonância de temas de interesse de ramos 

profissionais diversos, surgiu a necessidade da conformação de um novo campo, no 

sentido apontado por Bourdieu15. 

Porém, como afirma Moraes (1991, p. 171), foi apenas na década de 1930 que se 

montou a “armação de um aparato institucional dedicado a essa disciplina”, quando, a 

partir de vários atos interligados, conformou-se, rapidamente, uma comunidade de 

geógrafos no país. Tais “atos”, mencionados pelo autor, são os seguintes: 

• A normatização, a nível nacional, da disciplina no ensino básico de vários estados. 

• O surgimento dos cursos universitários de Geografia em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, em 1934 e 1935, respectivamente. 

• A fundação, em 1935, da Associação dos Geógrafos Brasileiros. 

• A criação do Conselho Nacional de Geografia, pelo Estado, em 1937. 

• A criação, em 1939, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Alguns poderão indagar como é possível, em um país em que a primeira turma 

de geógrafos e de professores de Geografia ainda não se formou, a existência de cursos 

universitários de Geografia, normatização da disciplina no ensino básico, Associação de 

Geógrafos, Conselho e Instituto de Geografia. Onde estariam os geógrafos e os 

professores de Geografia?  

A solução encontrada, então, foi convidar professores de Geografia estrangeiros, 

além de incorporar professores de outras áreas. Assim, os primeiros professores de 

                                                           
15 Apesar do próprio Bourdieu apresentar severas críticas à Geografia como campo disciplinar. Como nos 
lembra Vesentini (1999, p. 33), “segundo esse autor, a geografia e os geógrafos ocupariam uma posição 
baixa na ‘hierarquia social acadêmica’, ao contrário da economia e dos economistas, e aqueles primeiros 
deveriam ‘contentar-se modestamente’ com essa anexação do seu ‘objeto’, ou parte dele, por outra 
disciplina ‘mais ambiciosa e menos apegada ao pequeno, ao concreto, ao visível’”. 
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Geografia (então unida à História em um só curso) das Universidades de São Paulo e do 

Distrito Federal16 (à época, Rio de Janeiro) foram os franceses Pierre Deffontaines e 

Pierre Mombeig; Carlos Delgado de Carvalho, que teve toda sua formação realizada em 

diversos países europeus; e Fernando Antonio Raja Gabaglia (1895-1954), formado em 

direito e autodidata na área de Geografia17. Com o início desses cursos, em pouco tempo 

seria possível contar com um quadro maior de profissionais para suprir a docência, tanto 

no nível superior como no nível do ensino básico, função essa que foi predominante nos 

primeiros anos de formação. 

Foi assim que Aroldo Edgard de Azevedo (1910-1974) incorporou-se ao grupo 

da docência superior. Formado em direito, matriculou-se no curso de Geografia e 

História da Universidade de São Paulo em 1936 e já no ano de 1945 ocupava a cátedra 

de Geografia do Brasil da Universidade de São Paulo. No entanto, "em razão do alcance 

nacional de seus livros didáticos, sobretudo nas décadas de 1940 a 1970, a influência de 

Aroldo de Azevedo não se limitou ao ensino superior de geografia" (VLACH, 2004, p. 

204-212). 

A formação dos novos geógrafos, inicialmente sob a orientação da Geografia 

francesa e com o objetivo de se construir uma "geografia moderna", passa a sofrer 

novas influências a partir da Segunda Guerra Mundial, notadamente a influência norte-

americana.  

 Após a Segunda Guerra Mundial a Geografia passa por um momento de 

profundas mudanças no âmbito internacional. Segundo Santos (1980, p. 39), “a 

Geografia não podia escapar às enormes transformações ocorridas em todos os 

domínios científicos”. Segundo Gomes (1996, p. 254), a associação entre a Geografia e 

a teoria analítica viria fundar uma ‘Nova Geografia’ caracterizada pela “visão sistêmica, 

a utilização de modelos e a submissão à lógica matemática [...]” que “[...] penetraram 

fortemente nas ciências naturais e sociais a partir dos anos cinqüenta”.  

No caso brasileiro, devido à sua recente institucionalização no meio acadêmico, 

surge, já a partir dos anos 1950 do século passado, a necessidade de afirmação e 

reconhecimento da nova comunidade acadêmica. Esse reconhecimento será consagrado, 

                                                           
16 A UDF foi extinta em 1939 e se incorpora à Universidade do Brasil (criada em 1937), junto com a 
Universidade do Rio de Janeiro e de outras faculdades isoladas e escolas existentes à época (MACHADO, 
2000, p. 134). 
17 Outros professores que atuaram na área da Geografia, no final da década de 1930 e na década seguinte, 
foram os franceses André Gilbert e Fancis Ruellan e os brasileiros Victor Ribeiro Leuzinger (engenheiro), 
Josué de Castro (médico) e Hilgard Sternberg (geógrafo formado em 1940 pela Universidade do Brasil) 
(MACHADO, 2000; STERNBERG, 2006). 
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efetivamente, com a chamada Nova Geografia ou Geografia Quantitativa, que pode ser 

caracterizada, de forma resumida, como uma Geografia científica e racional legitimada 

por um método lógico-matemático, ou seja, que priorizava a quantificação, a 

racionalidade científica, a busca de modelos e sistemas e o discurso da verdade e da 

neutralidade da disciplina18. 

Na década seguinte, no contexto internacional da Guerra Fria, os militares 

brasileiros assumem o poder, a partir do golpe de 1964, passando a assegurar, através da 

força, a permanência e expansão do modelo capitalista nos moldes impostos pelos 

Estados Unidos, que passa a ser identificado por seus opositores como o modelo 

imperialista norte-americano. 

As características até então assumidas pela Geografia brasileira (quantificação, 

racionalidade científica, discurso da verdade e da neutralidade da disciplina), se 

encaixaram como uma luva para o modelo ditatorial imposto pelos governos militares 

aos brasileiros. 

Como resultado, já que a Geografia oficialmente aceita (e controlada) não 

permitia uma abordagem crítica sobre problemas relacionados às desigualdades sociais, 

ela se reafirma como uma ciência preocupada com a descrição e com um enfoque sobre 

as questões concernentes ao espaço natural (Geografia Física) e ao mapeamento 

(Cartografia).  

O reflexo dessa orientação para a Geografia ensinada nas escolas é catastrófico. 

A disciplina passa a ser identificada com a simples memorização de nomes de lugares e 

acidentes geográficos, assim como a sua localização, chegando a ser excluída, através 

da Lei 5692/71, dos currículos oficiais e substituída pela disciplina de Estudos Sociais. 

Essa tendência da Geografia brasileira só passará a ser questionada, ou melhor, 

ter os seus questionamentos reconhecidos19, a partir do surgimento da chamada 

Geografia Crítica20 em finais da década de 1970. Segundo Vesentini (2004, p. 229),  

                                                           
18 É importante destacar que a Nova Geografia se desenvolveu mais no âmbito acadêmico da pesquisa e 
acabou não tendo uma influência significativa no sentido de transformar, ou mesmo direcionar, a 
Geografia escolar. 
19 Cabe destacar que o governo ditatorial que entrou em vigor após o golpe militar de 1964 teve um papel 
decisivo no sentido de bloquear o surgimento de visões e propostas críticas de se abordar os conteúdos 
escolares, não só da Geografia, mas de uma maneira geral. Para um maior aprofundamento sobre o 
assunto, sugerimos a leitura da obra de Alzira Abreu: “Intelectuais e guerreiros: o Colégio de Aplicação 
da UFRJ de 1948 a 1968”. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1992, 173 p. 
20 “Muito antes do advento da chamada Geografia Crítica, porém, vários professores brasileiros do ensino 
básico já desenvolviam trabalhos e apresentavam propostas dentro de uma linha ‘crítica’” (OLIVEIRA, 
1997, p. 60-64), o que confirma a afirmação de Vesentini (2004, p. 223) de que "todavia, cabe ressaltar 
que a geografia crítica - isto é, aquela praticada nos ensinos fundamental e médio - possui e sempre 
possuiu uma dinâmica própria e relativamente independente de sua vertente acadêmica". 
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Os primórdios da geografia crítica no Brasil enraizaram-se em dois elementos 
principais: a influência e os subsídios oriundos do Primeiro Mundo e em especial da 
França (o nosso grande farol até inícios dos anos 80) e, notadamente, a luta contra a 
ditadura militar e, ao mesmo tempo, contra o projeto de capitalismo dependente e 
associado, contra a ideologia da Guerra Fria e os seus tristes reflexos na repressão 
policial, nas torturas, no cerceamento do pensamento crítico etc.. 

 

Fortemente marcada pelas análises de cunho predominantemente marxistas21, a 

Geografia Crítica, redireciona o enfoque, que até então priorizava os aspectos físicos, 

para uma abordagem mais voltada para os aspectos sociais. Dessa forma, incorpora um 

discurso explicitamente politizado em defesa das classes desfavorecidas, da distribuição 

de renda e do fim das desigualdades sociais.  

Com isso, podemos vivenciar, ainda que com um alcance inicial bastante 

limitado, uma grande renovação na nossa disciplina, o que implicou uma mudança em 

seus objetivos, em sua base conceitual, na seleção dos conteúdos (os aspectos físicos, 

por exemplo, perdendo seu papel central), assim como na metodologia de trabalho para 

a pesquisa e para o ensino. 

 Apesar disso, a renovação da Geografia centrou-se mais no nível da crítica e 

menos no nível da análise, ou seja, desenvolveu a crítica mas não avançou na 

proposição de alternativas, provocando, assim, a mobilização mas não a construção de 

outras possibilidades (SANTOS, 1997, p. 172).  

Assim, em nome da denúncia e da criticidade, alguns estudos, especialmente os 

relacionados aos aspectos físicos (relevo, clima, vegetação, hidrografia), passam a ser 

desvalorizados como conteúdos de ensino. Porém, não são excluídos, na medida em que 

a preocupação ambiental aparece como mais um compromisso político da proposta da 

Geografia Crítica. Os conteúdos da Geografia Física passam, grosso modo, a ser 

“sinônimos” de Geografia Tradicional, já que passam a ser associados à memorização. 

“A supremacia, nesse momento, passa a ser dos aspectos humanos que trazem 

embutidos os temas políticos que, de forma resumida, estavam, na época, associados ao 

caráter político-ideológico das discussões entre capitalismo e socialismo ou direita e 

esquerda” (OLIVEIRA, 1997, p. 24-27). 

 A Geografia Crítica, portanto, assume como discurso um projeto de mudança 

radical, tanto no que diz respeito à seleção dos conteúdos quanto à forma do trabalho 

                                                           
21 Santos (1997, p. 170) nos lembra que apesar dos estudos chamados marxistas terem se tornado "uma 
das colunas fundamentais" da Geografia Crítica, ela não é exclusiva dos marxistas, pois existiam outros 
geógrafos não "propriamente marxistas" que também "criticavam a visão anterior da geografia e 
propunham uma outra perspectiva". Nesse caso, ele se referia a um grupo conhecido como "geógrafos 
socialmente engajados" dos Estados Unidos, que ao chegar ao Brasil foi sufocado, por um lado pela 
ditadura militar e, por outro, pela institucionalização da disciplina. 
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escolar que, até então, enfatizava os aspectos físicos, a descrição exaustiva, o discurso 

da neutralidade e a busca da verdade através da lógica técnico-científica. No entanto, as 

pretensões da Geografia Crítica parecem não ter tido o sucesso esperado. Segundo 

Vlach (1990, p. 81),  

Se consultarmos a literatura geográfica mais recente, que se pretende crítica e que 
assim se autodenomina, vamos constatar que sob o verniz da modernidade marxista, ela 
aborda exatamente os mesmos temas, os mesmos autores geógrafos, os mesmos 
conteúdos da Geografia Tradicional. 

 

 Apesar de todos os ataques desferidos à Geografia Crítica, inclusive sobre os 

reais limites de seu alcance, não podemos negar que a disciplina se transformou e abriu 

novas possibilidades de abordagens que, até então, não haviam sido experimentadas em 

uma escala maior. 

Porém, as rápidas transformações no contexto mundial, ocorridas a partir do 

início da década de 1990, encurtaram a vida da chamada Geografia Crítica. Na medida 

em que a sua base de sustentação ideológica era o marxismo, a extinção da União 

Soviética e o fim do socialismo real nos países do leste europeu fizeram com que ela 

perdesse o seu principal referencial. Alguns conceitos, caros à Geografia Crítica, 

passam a ser questionados e o estreito vínculo que mantinha com a defesa do socialismo 

faz com que ela seja questionada e acusada de ultrapassada.  

Assim, os "geógrafos críticos", sob a necessidade de uma reconfiguração da 

disciplina, passam a reformular as suas bases conceituais, abrindo um amplo leque de 

posições "críticas". De uma maneira geral, podemos afirmar que essa diversidade de 

posicionamentos talvez seja a definição mais precisa, ou menos vaga, para se entender a 

atual situação da Geografia, visto que essas "Geografias Críticas" incorporam diversas 

influências atuais e pretéritas e que parecem ter em comum apenas o fato de 

reconhecerem a Geografia como uma ciência social e comprometida com os interesses 

do bem estar da maioria da população e com a justiça social. 

Acrescenta-se a isso, a aceleração do processo de globalização verificado nas 

últimas décadas, que, segundo alguns autores, teria inaugurado o período chamado de 

"pós-modernidade". Porém, foge aos objetivos deste trabalho um aprofundamento sobre 

as diversas interpretações a respeito da "pós-modernidade". Nossa posição é a de que 

ela “não parece se afirmar enquanto ruptura epistemológica, mas traz consigo o 

importante papel de anunciar a atual crise de paradigmas” (OLIVEIRA, 1996, p. 47), 

crise que contribuiu para ampliar, ainda mais, o leque de posições "críticas", sobre o 

qual nos referimos anteriormente. Essa ampliação, por sua vez, além de introduzir 
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novos temas para a Geografia e para os geógrafos, passa a exigir daqueles que se 

debruçam sobre eles uma tomada de posição. Posições, aliás, bastante divergentes, que 

vão desde a aceitação do fenômeno da globalização (e da pós-modernidade) como algo 

“natural” e que se apresenta como único caminho possível (a globalização do projeto da 

modernidade), até a sua "crítica radical", que anuncia (ou deseja) o seu breve fim, na 

medida em que é interpretada como sendo apenas uma das formas possíveis de 

globalização. 

Por fim, em função da conjunção dos fatores apresentados acima, o que estamos 

assistindo, no momento atual, é um renovado e crescente interesse pelos estudos de 

cunho geográfico, o que parece estar reforçando a importância e o status da ciência 

geográfica. Isso pode ser explicado, segundo Vesentini (1993, p. 218-219), 

principalmente pela existência da globalização, que estaria obrigando as pessoas a 

conhecer mais o mundo e, também, pelo fato dos problemas ecológicos e da natureza 

terem se tornado globais. Acrescentamos, ainda, os rápidos avanços técnicos 

relacionados aos meios de comunicação e sua progressiva expansão (internet, televisão 

a cabo etc.) que, utilizando as palavras de Pedro Chico (apud CUÉTARA LÓPEZ y 

PÉREZ CAPOTE, 1998, p. 51), levaram a uma situação em que o mundo atual parece 

estar, "saturado de Geografia", na medida em que, hoje, não se pode ler um jornal, ouvir 

o rádio ou ver a televisão, com proveito, se não se tem conhecimentos geográficos.  
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