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Resumo 

A proposta desse trabalho, que é parte de um estudo mais ampliado sobre a  

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), é apresentar um painel sobre o contexto 

da existência/presença da Geografia no Brasil quando do surgimento da referida 

associação. Partimos da noção da existência de um ensino de Geografia que antecede a 

criação dos primeiros cursos universitários formadores de profissionais de Geografia, 

assim como dos próprios cursos, como base importante para o surgimento e 

continuidade da AGB, que em 2009 comemora 75 anos de vida. 

 
Palavras-chave: AGB, Geografia Brasileira, Ensino de Geografia, Geografia 
Universitária. 
   
 

Toda história tem o seu começo, e o começo da história associativa, que reúne 

estudiosos e interessados no pensamento geográfico brasileiro, embora seja breve e não 

comece com a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), é fato também que a 

história da AGB confunde-se com a história da institucionalização da Geografia 

universitária no Brasil pós-1930, e depois, portanto, com a própria geografia brasileira. 

No entanto, estamos buscando nesse trabalho é parte de um pesquisa maior que 

encontra-se em andamento que visa trazer a idéia de que a história associativa [na] 

geografia, ou melhor dizendo, no tocante ao pensar/produzir conhecimento geográfico 

no Brasil, diferente assim da idéia de uma geografia brasileira ou [da] geografia 

brasileira, tem seu início, mesmo que bastante embrionário, nas chamadas 

genericamente de sociedades geográficas, onde destaca-se a AGB. Assim para 

compreender a história da AGB, suas origens e tranformações, é importante 

compreender o contexto de seu surgimento, principalmente aquele que se remete as 

condições de existência da Geografia no Brasil quando do advento da Associação.  

Toda tentativa de realizar uma reconstrução do processo de autonomização 

temática e metodológica da Geografia enquanto disciplina através de um levantamento 
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das instituições que se vinculam à produção deste conhecimento em qualquer que seja o 

recorte nacional-estatal escolhido, encontra seu primeiro antecedente histórico na 

formação das chamadas Sociedades Geográficas1.  

 Considerar as Sociedades Geográficas como instituições, significa conceituá-las 

como estruturas materiais e organizativas, onde se constituem relações sociais e, 

portanto, relações de poder (Zusmam,1996). As instituições devem ser estudadas tanto 

na sua função social explícita – o que se estabelece em seus objetivos formais 

(estatutos) – quanto naquelas nunca expressadas claramente (Escolar, 1996). 

Realizar uma leitura destas instituições a partir do contexto histórico nas quais se 

constituíram apresenta-se como uma tarefa relevante – poucas vezes empreendida. Isto 

permite não só ressignificar o seu papel em relação a problemática acima apresentada 

mas também em relação aos projetos políticos em curso, nas conjunturas históricas nas 

quais elas se constituíram.  

No âmbito da história das ciências, as sociedades representam, por sua vez, uma 

riquíssima possibilidade de investigação. Inicialmente, porque muitas das controvérsias 

científicas, de mais de uma área do conhecimento, vão estar no seu interior. 

Controvérsias que vão desde o estabelecimento de autonomias disciplinares até as 

questões relacionadas a problemas teóricos e metodológicos. Para Capel (1989) 

“La institucionalización y la profesionalización, con la 
consiguiente formación de comunidades científicas, ha 
desempeñado, en efecto, un papel esencial en la constitución y en 
el desarrollo de las disciplinas científicas. Através de dichas 
comunidades, apoyadas en instituciones docentes e 
investigadores, ha avanzado el proceso de especialización que tan 
decisivo ha sido para el progreso científico desde los siglos XVIII 
y XIX. 
La sóciología de la ciencia ha puesto claramente de relieve la 
importancia de los foros comunitarios y de los aspectos 
institucionales en los procesos de socialización académica y en la 
selección y aceptación de conceptos científicos. A través de la 
creación y potenciación de comunidades científicas es como 
normalmente se deja sentir la acción social sobre el desarrollo del 
pensamiento científico (Capel, 1989:18)”.  

 
Depois, em uma época em que as instituições científicas como todo estavam 

adquirindo novas formas, para vir depois conformar universidades e modernos institutos 

                                                 
1  Numa primeira aproximação é possível distinguir dois tipos de instituições: aquelas formadas no 
século XIX que apareceriam como centros eminentemente culturais agrupando “exploradores” e 
“aficionados” e aquelas associações do século XX cujas atividades têm seu centro de interesse na 
formação e o aperfeiçoamento dos professores. (Capel, 1977 apud Zusmam, 1996) 
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de pesquisa. Foi nesse tipo de sociedade que funcionaram verdadeiras escolas, se 

constituíram redes de pesquisa, publicações de periódicos, guias de instrução para 

exploradores, dicionários geográficos, realização de congressos e amplos processos de 

difusão e propaganda ante a opinião pública.  

Capel (1979), com propriedade, destaca a relação entre a Geografia e as 

Sociedades de Geografia. 

“En el proceso de institucionalización de la geografía en la 
universidad incidieron también, de forma secundaria, otros 
factores. Conviene volverse ahora hacia ellos. Entre estos 
factores destacaremos la presión de las sociedades de geografía 
en favor del reconocimiento de un estatus universitario a la 
ciencia geográfica (Capel,1979:10). 

 

Um estudo de sociedades geográficas pode revelar uma história social da ciência 

geográfica. Pode revelar por dentro das controvérsias, quais eram as principais questões 

científicas, pelo menos no âmbito da Geografia, naquele contexto histórico. Outra 

importante leitura a ser feita diz respeito ao próprio modo como, de dentro das 

chamadas Sociedades de Geografia e suas comissões científicas, é possível perceber o 

modo como as disciplinas científicas foram se tornando autônomas, consolidando 

campos próprios e estabelecendo outras formas de institucionalização profissional. 

O professor Pasquale Petrone, em entrevista concedida a Revista Estudos 

Avançados da USP, ressalta o lugar destacado da AGB na Geografia brasileira, sem 

deixar de considerar as associações de existência anterior. 

“A Associação dos Geógrafos Brasileiros, fundada em São Paulo, 
foi a primeira entidade voltada para uma Geografia científica. 
Não se trata, com a afirmação acima, de menosprezar ou 
menoscabar o que já existia, a exemplo do Instituto Histórico e 
Geográfico, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em outras partes 
do país. Mas é que as atividades dessas entidades tinham outro 
significado, embora freqüentemente de inegável importância, e 
sobre isso parece que não caibam dúvidas. Porém, dentro de uma 
perspectiva rigorosamente científica, a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros inovou. Como organização foi pioneira, sob vários 
aspectos, dado que posteriormente outras entidades, voltadas para 
outros campos científicos, surgiram a partir do paradigma 
representado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros. Parece-
me importante, também, o fato de tal entidade ter surgido em São 
Paulo, de certa forma no bojo da Faculdade de Filosofia, e que 
tenha crescido sempre estreitamente vinculada à Universidade. 
Cabe insistir, embora autônoma, entidade particular e, portanto, 
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não oficial, a Associação dos Geógrafos Brasileiros funcionou 
sempre em sintonia com a USP. Foram muitos os alunos da 
Universidade que tiveram a oportunidade de crescer 
intelectualmente freqüentando a Associação” (Petrone, 1994:6) 

 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Sociedade de Geografia 

do Rio de Janeiro (SGRJ), podem ser entendidos como o início da história associativa 

da geografia no Brasil. Entendidas como aquelas instituições que reuniram, num 

primeiro momento, os estudiosos e interessados em geografia, carregando ou não em si 

o título e a denominação de geógrafos. Afinal o que existia e era produzido antes de 

1930, quando do surgimento do IBGE, da AGB e dos cursos de graduação no cenário da 

Geografia, também era geográfico.  

No entanto, é a AGB, objeto desse estudo, que vai fazer, no nosso entendimento, 

a diferença nessa história associativa na geografia brasileira. Primeiro porque a AGB 

vai viver em seu início a fase de transição entre o fim século XIX e início do XX, 

assumindo heranças e ao mesmo tempo ultrapassando os limites dessas instituições 

existentes no Brasil. Segundo, porque é a AGB a associação que vai efetivamente se 

articular com as outras instituições que vão formar as bases da geografia brasileira no 

pós-1930, e que alguns autores vão chamar de “moderna”. Depois, porque é a AGB que 

vai ao longo de sua história, articular a base da chamada comunidade de geógrafos no 

Brasil (estudantes, professores e técnicos), desde sua fundação até os dias atuais.  

A AGB surge num contexto da Geografia brasileira chamado por muitos de 

período de institucionalização da ciência geográfica, ao lado de um conjunto de outras 

instituições já existentes ou ainda que surgiram logo após sua criação, vai conformar 

não só esse período, mas a possibilidade de produzir e pensar a Geografia no Brasil na 

perspectiva de uma dada modernidade científica. O período da institucionalização da 

geografia no Brasil se revela altamente interessante. A armação de um aparato 

institucional dedicado a essa disciplina data da década de 1930 com a organização dos 

cursos universitários de Geografia em São Paulo (1934) e no Rio de Janeiro (1935), a 

normatização da disciplina no ensino básico de alguns Estados, a fundação da 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (1934), a criação, pelo Estado, do Conselho 

Nacional de Geografia (1937) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1938). 

É correto afirmar que a criação dessas instituições se coloca como estratégia utilizada na 

busca da cientificidade, da legitimidade e da inserção da profissão na modernidade. Tais 

atos, interligados, rapidamente conformam uma comunidade de geógrafos no país.  



 5 

A criação da AGB vai combinar com a criação dos primeiros cursos de 

graduação em Geografia no país, e também com alterações no ensino dessa disciplina 

nas escolas no nível do que hoje chamamos de Educação Básica. Esse cenário é que 

tentaremos construir nas próximas páginas, de forma possibilitar a compreensão do 

processo de formação/consolidação inicial AGB.  

As primeiras tentativas para a consolidação de uma tradição de ciência 

estabelecida surgiram por volta do fim do século XIX. Porém, não se pode entender 

essa questão separada dos condicionamentos sociais que influenciaram tanto a atividade 

científica quanto a vida e carreiras dos pesquisadores. Assim, merecem destaques os 

condicionamentos relativos ao ambiente cultural mais amplo e as próprias instituições 

de pesquisas e associações científicas. Para se tentar entender de que forma os fatores e 

valores culturais facilitam ou inibem o trabalho científico faz-se necessário uma 

reflexão sócio-histórica que permita compreender a dinâmica e a complexidade da 

relação entre ciência e sociedade. 

A relação entre a institucionalização da geografia e a construção de uma base 

política de massas, com uma larga ampliação do mercado cultural, não conheceu ainda 

um tratamento mais sistemático. A idéia de institucionalização associa-se a noção de 

profissionalização, quando se fala em institucionalização da Geografia, na realidade está 

sendo mencionado o processo de formação de seu campo científico-disciplinar, que por 

sua vez está diretamente relacionado à implementação de novas instituições de ensino e 

pesquisa que possibilitaram a formação de profissionais especializados em Geografia 

orientados pelas modernas concepções e práticas científicas (Machado, 2002).  

Um dos mais conhecidos entre os que escreveram uma história da Geografia no 

país é José Veríssimo da Costa Pereira, responsável pelo capítulo “A Geografia no 

Brasil”, que compõe o primeiro volume da obra de Azevedo (1955, p. 349-460) As 

ciências no Brasil
2. José Veríssimo situa o nascimento científico da Geografia no Brasil 

por volta dos anos 30 do século XX e em torno do Conselho Nacional de Geografia 

(CNG) e da Universidade de São Paulo e Universidade do Brasil, dando ao primeiro o 

título de “órgão oficial máximo da ciência geográfica no país”. Destaca entre outras 

coisas uma fase fortemente marcada pela influência das ciências matemáticas, físicas e 

naturais na geografia brasileira, que vai até a primeira década do século XX e estaria 

soldada pela forte influência da leitura de naturalistas estrangeiros. Após esse período 

                                                 
2  Para esse trabalho estamos trabalhando com a versão editada em 1994 pela Editora da UFRJ. 



 6 

destaca mudanças metodológicas decorrentes da influência da sociologia, da história, da 

economia e da estatística. 

Andrade (1982) considera que nos primeiros anos do século XX tenham surgido 

no Brasil, trabalhos de interesse geográfico bastante relevantes, embora ressalte que não 

metodologicamente geográficos. No entanto, considera também que foi com Delgado de 

Carvalho, que se iniciou a implantação do pensamento geográfico científico no país. 

 Embora não se possa deixar de reconhecer a existência de importantes idéias 

geográficas no país no período compreendido entre o final do século XIX e as duas 

primeiras décadas do século XX, Machado (2002), destaca com muita propriedade que 

“o verdadeiro impulso de modernização do saber geográfico é 
recebido com a implantação das instituições mencionadas3 e das 
relações estabelecidas entre seus profissionais. Diversos 
geógrafos4 que dedicaram estudos à historiografia da geografia 
brasileira, guardando as devidas especificidades de seus 
trabalhos, apresentam também sua modernização a partir do 
processo institucional” (Machado, 2002:14) 

É certo também, como nos adverte Quaini (1996), que não se pode confundir a 

história de uma disciplina com a da sua institucionalização. Advertidos, no entanto, a 

escolha que fizemos para esse trabalho foi a de trabalharmos justamente com o processo 

que conhecemos como institucionalização, uma vez que entendemos que a história de 

uma disciplina não define o entendimento sobre ela, mas dá grandes elementos para sua 

compreensão. 

A história da Geografia no Brasil não foge àquilo que foi a regra historiográfica 

para as demais ciências no país e padece, nesse sentido, das mesmas interdições 

conceituais e ideológicas. A história da Geografia no Brasil, produto de uma certa forma 

de fazer a história da ciência no país elegeu como data natal, a década de 1930 (Sousa 

Neto, 2002).  

Presente, formalmente, nos currículos escolares desde o século XIX, a Geografia 

só vai conhecer sua formação no âmbito universitário a partir da terceira década do 

século XX com o surgimento dos primeiros cursos de formação de professores (as) de 

geografia.  Através do decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, Francisco Campos 

renovava o ensino superior brasileiro com a introdução do sistema universitário.  

                                                 
3  CNG/IBGE, AGB, USP,UDF/UB 
4  Moraes (1982), Machado (1995), Andrade (1982), Monteiro (1980), Pereira (1955), para lembrar 

alguns. 
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Segundo a nova organização, a fundação de uma universidade no país exigiria a 

incorporação de, pelo menos, três institutos de ensino superior, dentre os quais deveriam 

estar incluídos os de Direito, Medicina e Engenharia, ou, em substituição a um deles, a 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras (Rocha, 1994). 

Foi em São Paulo que primeiramente surgiu uma instituição de nível superior 

organizada sob as regras do novo sistema.  Em Decreto datado de 25 de janeiro de 1934, 

o Governador Armando Sales de Oliveira fundou a Universidade de São Paulo.  Em 

continuidade a esse processo de criação de universidades e criação de cursos de 

formação em Geografia, em 1935, também seria criada no Rio de Janeiro, tendo como 

idealizador Anísio Teixeira, a Universidade do Distrito Federal, absorvida em 1938 pela 

Universidade do Brasil.  Em ambas instituições, estava presente a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, que passou a se constituir, segundo Azevedo (1971), na 

medula do novo sistema. 

Azevedo afirma ainda que as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras tinham 

como proposta, ao serem criadas, o “duplo fim de desenvolvimento da cultura filosófica 

e científica e de formação de professores secundários.”(1971:700).  É interessante que 

lembremos que até então, os(as) docentes(as) que atuavam no ensino secundário eram 

oriundos ou de outras profissões (advogados, sacerdotes, etc) ou então autoditadas, isto 

quando não eram apenas profissionais em início de carreira que exerciam o magistério 

até encontrar uma boa posição nas suas profissões de origem (Rocha, 1994). 

Nos anos 30, com a institucionalização da Geografia no ensino superior 

brasileiro, o princípio de produção de conhecimento geográfico passou a ser o 

acadêmico. Isso equivale a dizer que a academia direcionou os critérios e regras para 

elaboração da linguagem, para a diferenciação disciplinar e a formulação da identidade 

profissional na área. Foi, pois, nas instituições superiores que se estruturou a carreira do 

professor de Geografia. A universidade passou a ser o locus privilegiado para a 

profissionalização, para a produção do conhecimento geográfico, para a 

institucionalização de regras legítimas do campo científico. Pelas razões a que nos 

referimos acima, sobretudo, a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito 

Federal (depois Universidade do Brasil), tornaram-se proeminentes nesta tarefa. 

“A universidade erigiu (...) uma nova modalidade cultural, 
implicando num tipo de reflexão constante e pontuado de 
exigências próprias, respaldado tanto na produção de um 
conhecimento voltado para a carreira, quanto num saber que 
exigia as preocupações com a transmissão. O profissional 
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universitário é, ao mesmo tempo, professor. A transmissão dos 
conteúdos gera o esforço de sistematização dos sistemas de 
pensamento expresso em grandes sínteses, frequentemente 
apoiado em grandes discursos sobre o método. Procedimentos 
desta natureza são típicos da academia: o ‘homo academicus’ 
gosta do acabado. Daí a permanente discussão teórica como 
resultado do papel professoral”. (Arruda, 1995: 116) 

 

A contribuição desses cursos de Geografia e História (à época encontravam-se 

ainda juntos), ministrados por professores contratados na Europa, seria inquestionável 

em se tratando da difusão da orientação moderna, tanto no campo da pesquisa 

geográfica quanto para o ensino secundário de geografia. 

“Ao movimento de renovação ligaram-se estreitamente diversos 
especialistas estrangeiros, que foram ativos transmissores da 
cultura geográfica moderna. Imprimindo a orientação científica 
dos métodos de pesquisas geográficas, introduzindo ou 
aperfeiçoando a técnica das observações sobre o terreno, 
estimulando as pesquisas iniciais, divulgando os processos 
modernos do ensino geográfico, estabelecendo e sistematizando 
as normas de elaboração e de redação de um trabalho geográfico, 
descendo, posteriormente, ao esclarecimento de pormenores 
técnicos relacionados com o trabalho de campo, nas pesquisas 
originais de geografia regional, debatendo, em seminários ou em 
tertúlias, temas e questões da maior importância geográfica, os 
professores estrangeiros imprimiram, efetivamente, uma grande 
orientação ao movimento renovador da geografia no Brasil. Pela 
primeira vez no país, os estudos geográficos e as pesquisas 
realizadas foram levados a efeito ou tiveram a orientação de 
geógrafos propriamente ditos” (Pereira, 1994:439-440). 

 

A importância da instituição curso universitário vai aparecer de maneira bastante 

clara, porém ortodoxas, nas palavras de José Veríssimo da Costa Pereira. O professor 

apresenta seu ponto de referência para refletirmos sobre o processo de criação dos 

cursos universitários de Geografia no Brasil e sua importância na consolidação dessa 

ciência dentro dos marcos institucionais modernos. Para Pereira (1994), a inexistência 

dos cursos superiores de Geografia limitava ou mesmo impedia a realização de 

pesquisas ou trabalhos geográficos em acordo com os princípios que se construía para a 

ciência de modo geral e, em especial, para a Geografia. Não é difícil perceber a 

importância dada à criação dos cursos superiores de Geografia em suas palavras, mesmo 

mostrando compreender a importância da obra daqueles que se intitulavam geógrafos, 

reconhecendo o valor de seu trabalho. No entanto, afirmava a necessidade de 



 9 

legitimação desse saber a partir de uma formação universitária específica, considerando 

a referida formação imprescindível ao trabalho, tanto no magistério, como nas pesquisas 

e preparação de teses.  

“Em consonância com os princípios geográficos gerais 
estabelecidos pelos fundadores da nova ciência, princípios, aliás, 
refundidos e ampliados pelos grandes mestres que se lhes 
seguiram, os estudiosos da Geografia do Brasil, em sua maior 
parte, não puderam até o terceiro decênio do século atual, realizar 
pesquisas, bem assim elaborar e apresentar trabalhos à altura dos 
requisitos exigidos pelo importante ramo do saber humano. 
Imbuídos do espírito da Geografia, mas não realmente penetrados 
de ciência, aos diletantes brasileiros faltou, por infelicidade, uma 
boa formação geográfica. Imprescindível ao magistério e ao 
preparo de trabalhos, teses e pesquisas, tal formação, no Brasil, 
somente poderia assegurar-se, como sucedeu na Europa, através 
do ensino da Geografia em grau superior e mediante o 
desempenho de um programa bem definido, ministrado dentro 
das universidades. Nesse sentido, entretanto, não havia 
universidade no Brasil. As investigações científicas de caráter ou 
de interesses geográficos, sem método seguro e objetivo 
específico, se processavam nas instituições ou nos organismos 
técnico-administrativos, oficiais ou particulares, que, desde a 
Comissão Geológica do Império até o advento do Conselho 
Nacional de Geografia, foram fundados e criados para atender 
aos imperativos do desenvolvimento econômico do país. 
Do exposto, quanto ao ponto de vista técnico legal, se infere que, 
até o início do quarto decênio do corrente século, não existiam 
geógrafos no Brasil, isto é, profissionais oficial e 
convenientemente preparados para conseguirem, do melhor 
modo, auscultar, em contato com a natureza e a vida humana e 
social, a trama de combinações inerentes ao fato geográfico e, em 
escala progressiva, sentir e registrar, numa síntese expressiva, 
viva e documentada, todo o dinamismo e a riqueza total da 
complexa realidade que a Geografia estuda”  (Pereira, 1994:437) 

 
 Andrade (1982:185), quando reflete sobre a as questões que envolvem a 

formação e a institucionalização da geografia na dimensão do pensamento científico 

corrobora a avaliação feita por José Veríssimo sobre a importância da formação de 

Geografia no nível superior para a realização plena da pesquisa geográfica. Para o autor 

“sendo a Geografia apenas uma matéria ensinada no nível secundário e que ainda não 

adquirira o prestígio de cátedra universitária, era colocada em um segundo plano, 

dificultando o acesso aos meios necessários às pesquisas”. 
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 Mas, se, no Brasil, até as primeiras décadas5 do século XX, de fato, ainda não se 

implantara a Universidade, contudo, nele já existiam instituições, práticas e 

experiências, que conformaram uma atmosfera de possibilidades ao surgimento da 

Geografia como saber universitário.  

Uma indispensável sede de saber efetivamente invadia os espíritos; e por seu 

turno, uma renovação educacional – em bases amplas – atormentava uma vigorosa 

minoria de intelectuais, sobretudo de educadores6. Excepcionalmente dominante, essa 

minoria passou a reclamar, com veemência, a reforma integral do sistema educativo no 

país. Em conseqüência, a implantação, na década de 1930, do sistema universitário, 

condicionado pelo estatuto das universidades brasileiras, ao pôr em equação e ao 

solucionar o problema da formação técnica e científica dos futuros mestres e 

pesquisadores, veio resolver, também o importante caso da formação dos geógrafos e 

professores de geografia no Brasil.  

 A criação dos cursos de Geografia no Brasil, tanto em São Paulo como no Rio 

de Janeiro têm na presença de profissionais estrangeiros, e em especial os franceses7, 

uma indisfarçável marca de influência que se constituiu através de diversas “missões” 

que chegaram ao Brasil, na década de 1930, ora contratada por aqueles que estão no 

governo, ora por integrantes da elite econômica regional, que por vezes se colocavam 

em situação de divergência com o projeto político e econômico em curso. 

As “missões científicas” dos anos 30 não constituem um caso excepcional da 

presença francesa em território brasileiro. O século XIX, especialmente, assiste à 

chegada de um número impressionante de estrangeiros ao Brasil, com a transferência da 

Corte portuguesa para o Rio de Janeiro (1808). O país se abre como campo de 

investigação para os cientistas europeus8. O Brasil começa a ser visitado por toda a sorte 

                                                 
5  “Em 1920, o governo federal declarou instituída a Universidade do Rio de Janeiro, resultado da 

junção da Escola Politécnica, da Faculdade de Medicina e de duas faculdades livres de Direito pré-
existentes. O projeto não preconizava atividade de pesquisa ou qualquer investigação cientifica e 
pedagógica. Assim, as demandas de criação de uma verdadeira universidade permaneciam questão 
central entre as elites intelectuais do país (Ferreira:1999:278)” 

6  “A década de 1920 constituiu um momento de reflexão e de debates entre os intelectuais e 
educadores brasileiros acerca da educação nacional. Os debates – que se realizaram sob inspiração da 
Associação Brasileira de Educação (ABE), fundada em 1924 – continham criticas que em grande 
parte, se dirigiam as limitações do sistema universitário existente (Vicenzi, 1986:17 apud 
Ferreira,1999:278)”. 

7  “Do ponto de vista dos professores estrangeiros, foram os franceses que impulsionaram a Geografia 
universitária no Rio de Janeiro. Estes já traziam consigo toda uma consolidada formação em 
Geografia, inspirada nos então grandes mestres franceses tais como Jean Brunhes, Emmanuel de 
Martonne e Albert Demangeon, todos de alguma forma influenciados por Paulo Vidal de La Blache” 
(Machado, 2002:48) 

8  No que diz respeito aos franceses podemos destacar a presença do naturalista Saint-Hilaire, que 
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de viajantes: pintores, botânicos, zoólogos, etnógrafos, geólogos e comerciantes. As 

Academias científicas européias induzem os governos a mandarem expedições ao 

Brasil. 

 Mas não apenas os franceses e, com eles, a França vêm até o Brasil; brasileiros 

também saem para estudar em Paris. Alguns grandes nomes do café se formam em 

Paris, ou pelo menos, estabelecem fortes ligações com a cidade. No século XX, essa 

relação se intensifica, quando membros de uma certa elite vão estudar na França ou em 

outras Universidades européias, com destaque para a história da AGB, de Rubem Borba 

de Moraes9 (Peixoto, 1995). 

 O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX podem ser descritos 

como momento de intenso contato com a França, tanto no plano científico, quanto no 

plano cultural. 

 Os anos 20 merecem particular destaque quando falamos em relações culturais 

franco-brasileiras, pois em 1925 um importante passo é dado no sentido da 

intensificação destas relações. Trata-se da criação, por iniciativa do grupo do jornal O 

Estado de São Paulo, do Liceu Franco-Brasileiro, considerado um embrião da futura 

Universidade de São Paulo (Cruz Costa, 1945 apud Peixoto, 1995). Segundo Cruz 

Costa, aqui estiveram o psicólogo Pierre Janet (1920); o psicólogo Henri Pierón (1925); 

Fauconnet (1927); o padre Yves de la Bière (1927); Paul Rivet (1928); e também o 

médico e psicólogo George Dumas (1926). George Dumas, eminente médico e 

professor da Faculdade de Paris, formado também em Filosofia e Doutor em Letras, e 

que tinha também a qualidade de ser profundo conhecedor da realidade brasileira, é 

quem preside a instalação dos institutos franco-brasileiros de alta cultura em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, que mantinham estreitas relações com a Universidade de Paris 

(Lefévre, 1993) 

P. Fauconnet e Georges Dumas, já na segunda metade de 1927, enfatizavam a 

necessidade de criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em São Paulo. 

Neste sentido, Dumas, teria se comprometido a enviar, anualmente, ao Brasil 

professores de várias Universidades francesas (Cardoso,1982 apud Peixoto,1995).
                                                                                                                                               

desembarca no Brasil em 1816 e aqui levanta material para uma importante obra científica (Flora 
Brasilae Meridionalis, 1822), além de deixar registradas as andanças pelo país em nove volumes. 
Nessa mesma época, ainda sob os cuidados da Coroa portuguesa, vem ao Rio de Janeiro uma missão 
cultural francesa, convocada por D. João VI, para a criação da Escola Real de Ciências, Artes e 
Ofícios. O mestre mais importante do grupo é Jean-Baptiste Debret, que permanece quinze anos no 
Brasil (Peixoto, 1995). 

9  Rubem Borba de Moraes foi, em 1934, um dos fundadores da AGB, e nos anos que seguiram à 
fundação, um dos sócios mais ativos.  
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 Georges Dumas (1886-1946), é, então, nesse contexto de aproximação, o elo 

com o Brasil, tornando-se figura chave na organização da vinda dos franceses para a 

FFCL da USP e para a Faculdade Nacional de Filosofia, principalmente pelo excelente 

transito entre as autoridades diplomáticas francesas e, ao mesmo tempo, uma inserção 

importante no campo intelectual e acadêmico francês. O fato de ser normalien e 

professor Sorbonne lhe franqueava o acesso a uma rede de nomes respeitados, 

espalhados por diferentes instituições francesas (Ferreira, 1999). Nomes esses que 

depois foram contatados para virem para o Brasil. 

 O que diferenciou o processo de contratação em São Paulo e no Rio de Janeiro 

foi que, o primeiro se deu a partir de uma articulação da elite paulista10, e na segunda 

empreitada houve o convite por vias oficiais, com a autorização direta de Getúlio 

Vargas11. Para Machado (2002:57) “De fato, as missões universitárias francesas no 

Brasil foram orientadas a partir de duas vertentes ideológicas distintas, uma de ordem 

anticlerical e outra católica12. Essas vertentes irão também refletir na Geografia 

universitária brasileira, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro”.  

 Para São Paulo, vieram entre tantos outros, professores como: Émile Coornaert  

(Historiador); Paul Arbousse Bastide (Cientista Social); Pierre Deffontaines (Geógrafo); 

Etienne Borne (Filósofo); Fernand P. Braudel (Historiador); Lévi-Strauss (Cientista 

Social); Pierre Monbeig (Geógrafo); François Perroux (Economista); Roger Bastide 

(Cientista Social); Pierre Frammont (Economista); Roger Dion (Geógrafo); Pierre 

Gourou (Geógrafo). 

                                                 
10  “Agindo de maneira independente, em 25 de janeiro de 1934, o governo de São Paulo criou a USP, 

mediante a incorporação de algumas escolas superiores já existentes, de diversos institutos técnicos-
cientificos mantidos pela administração estadual e ainda a recém-fundada Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. Enfraquecidos pelo movimento que em 1930 tinha trazido Vargas ao poder, os 
paulistas desejavam recuperar sua posição hegemônica no quadro nacional. Uma formação intelectual 
apurada e que privilegiasse as ciências sociais despontava como meta fundamental para a constituição 
de uma nova elite política paulista (Freitas, 1992 apud Ferreira, 1999:279)”. 

11  Para Machado (2002:6) “É importante registrar que o estabelecimento da Geografia universitária na 
década de 1930 foi produto da modernização política e institucional promovida pelo Governo Vargas, 
que acabou atingindo diversos setores da sociedade e se manifestando na criação de inúmeros órgãos 
administrativos de caráter regulador, com objetivos centralizadores, desenvolvimentistas e 
nacionalistas. Não apenas o ensino superior recebe grande impulso mas a vida política, econômica e 
cultural do país”. 

12  A instalação do Estado Novo em 1937 permitiu a eliminação da UDF. O projeto original da UDF, 
que contrariava a orientação oficial de subordinação ao Governo Federal, pretendia uma formação de 
um novo tipo de intelectual, iniciado na pesquisa cientifica e crente na ação diretiva da educação, e 
referenciado numa educação laica, ia de encontro aos interesses de alguns grupos dirigentes no poder. 
Com a eliminação da UDF, os seus quadros foram integrados a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade do Brasil em 1939. O intelectual católico Alceu de Amoroso Lima foi um dos 
responsáveis pela orientação impressa a nova faculdade, exercendo os grupos católicos um papel 
relevante na definição dos cursos e na contratação de professores (Ferreira, 1999). 
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Entre os professores que vieram para o Rio de Janeiro, destacam-se: Poirier 

(Filosofia); Onbredonne (Psicologia); Jacques Lambert (Sociologia); Fortunat Strowski 

(Literatura Francesa); André Gros (Política); Gilbert (Geografia Humana); Antoine 

Bom (História Antiga e Medieval). Antes, em 1936, coube a um outro grupo de 

franceses iniciar as atividades da Universidade do Distrito Federal: Émile Brehier 

(Filosofia); Eugène Albertini (História); Henri Hauser (História); Henri Tronçon 

(História); Gaston Leduc (Lingüística), Pierre Deffontaines (Geografia), Francis 

Ruellan (Geógrafo) e Robert Garric (Literatura). Pierre Deffontaines, Robert Garric e 

François Perroux foram os únicos que lecionaram tanto no Rio de Janeiro, como em São 

Paulo (Peixoto, 1995).  

As missões universitárias dos anos 30 devem ser entendidas como um 

desdobramento desse intercâmbio que se intensifica com a criação dos Liceus no Brasil. 

A criação da Universidade com missões francesas atende a um duplo interesse: por um 

lado, o interesse francês na “conquista da América (e do Brasil); por outro lado, a 

demanda da elite local brasileira no sentido de ilustrar-se, de modernizar-se, de formar 

quadros” (Peixoto, 1995:5). A criação das Universidades de São Paulo e do Distrito 

Federal aqueceu as relações culturais já então estabelecidas entre o Brasil e a França. 

 O conjunto de professores franceses que vieram para Brasil, tanto para a USP, 

quanto para a UDF (depois, UB), era bastante heterogêneo. A diversidade se dava pela 

idade com que chegavam aqui, suas formações e titulações, experiências profissionais, 

tempo de permanência e até mesmo, opção religiosa.  

A criação das faculdades de filosofia, onde o ensino geográfico em grau superior 

passou a ser professado e orientado com o sentido da pesquisa, teve, pois, decisiva 

influência na qualidade dos trabalhos geográficos, posteriormente levados a efeito no 

país. Através dos cursos de graduação e de especialização, à que se seguiram medidas 

complementares outras, estimulando os jovens pesquisadores, foi possível aos referidos 

institutos universitários fornecerem às exigências brasileiras certo número de 

profissionais aptos ao empreendimento da tarefa no campo específico da Geografia. 

Esse contorno institucional outorgou à Geografia brasileira, possibilidades e condições 

concretas de seu desenvolvimento, permitindo a constituição da profissão do geógrafo e 

do professor de Geografia para o ensino fundamental, médio e superior.  

Para Abreu (2006:131), é possível concluir que a chegada dos mestres franceses, 

em meados dos anos 30, em vez de detonar um processo inteiramente novo, veio dar 

impulso a um movimento que já havia se iniciado nas décadas anteriores e que, “tal 
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como ocorrera na Alemanha e na França do século 19, teve sua origem nas pressões, 

estímulos e demandas provenientes do ensino médio”. Entretanto, não há dúvida de que, 

com os cursos universitários e a com a chegada dos mestres franceses, a chamada 

“Geografia moderna” se instalou com solidez no Brasil. 

 Há um certo consenso sobre definição das instituições que, de alguma forma, 

participam, ou mesmo definem o inicio da chamada “Geografia moderna” brasileira – 

IBGE, USP e UDF (com seus cursos de graduação) e a AGB. Nesse rol comum de 

instituições não tem lugar para o ensino de geografia enquanto disciplina no ensino do 

que hoje chamamos de escola básica. A ausência para alguns autores aparece como algo 

justificado pela própria explicação do que pode ser considerado como geografia 

moderna. Se um dos pilares dessa geografia é a criação de cursos de graduação em 

geografia, justamente para formar os profissionais que iriam atuar na área, considerar-

se-ia o ensino dessa disciplina na sua versão escolar, realizada por profissionais 

oriundos das mais diferentes áreas do conhecimento – entre eles, engenheiros, médicos, 

militares, advogados, como um período que antecede a moderna geografia. 

Consideração deve ser feita ainda sobre as referências teórico-metodológicas dessa 

geografia que seguia sendo ensinada nos ginásios brasileiros como forma de não 

reconhecê-la como aquela que recebeu a denominação de moderna.  

Embora seja inegável que, com a criação dos cursos universitários, a Geografia 

tenha atingido um novo patamar em seu processo de desenvolvimento no Brasil, fixar 

exclusivamamente seu nascimento em meados da década de 1930 acaba por encobrir a 

importância do ensino de Geografia nas escolas e o papel que vinha desempenhando 

alguns professores, como, por exemplo, já há 25 anos - Carlos Delgado de Carvalho13, 

com um trabalho consistente sobre ensino de Geografia, que amparado na distribuição 

dos conteúdos desta disciplina fundamentados em métodos de pesquisa e ensino14 no 

                                                 
13  Em 1910, Delgado de Carvalho publica Lê Brésil Meridional. Durante a década de 1930, Delgado de 

Carvalho irá travar uma verdadeira guerra contra o ensino descritivo e enciclopédico então reinante 
nas escolas de nível elementar e médio do país. Nesse período empenha esforços para mudar o 
currículo do Colégio Pedro II. Publica compêndios escolares (1913) e importante obra metodológica 
(1925). 

14  “Talvez influenciado pela Escola Nova, que promovia um ensino que levava o aluno a aprender a 
pensar, Delgado de Carvalho aponta a necessidade de novos pressupostos pedagógicos para o ensino 
de Geografia. Defendia que o professor deveria auxiliar os alunos na construção do conhecimento por 
meio de estímulo da observação empírica. Assim, acreditava que o meio no qual vivesse o aluno 
deveria se tornar, em qualquer tema abordado, o assunto principal do estudo. Todos os conceitos da 
Geografia física deveriam ser referenciados na realidade brasileira, e aqueles que não o fossem não 
deveriam exigir estudos aprofundados. Criticou o ensino mnemônico e execrou a mera nomenclatura 
de lugares e dados estatísticos. Sustentou um estudo que partisse da Geografia elementar, pois o 
objeto da Geografia era a Terra como habitat do homem” (Campos, 2005:80-81) 
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Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro, fazia críticas a forma como esse conteúdo era 

ensinado. 

Ao final do século XIX, a Geografia estava começando a garantir um lugar nos 

currículos das escolas15, em alguns países da Europa com mais força, mas também no 

Brasil, só que de maneira mais tímida. Wooldridge (apud Goodson, 1990:240) afirma 

que “se a Geografia deve ser ensinada nas escolas, ela deve ser aprendida nas 

universidades”. A afirmação sugere a importância da formação universitária da 

disciplina em questão, sugere também a aceitação da importância do ensino da 

geografia nas escolas, e mais, a relevância da “base” escolar na conformação da ciência 

geográfica como campo de saber16.  

 Para Goodson (1990), quando analisa o caso da Inglaterra e também Capel 

(1977), quando relata o caso espanhol, a geografia escolar aparece como a responsável 

pela implementação do ensino universitário da disciplina. Resolvemos, então aqui, 

também assumir o ensino da geografia nas escolas como uma das referências da 

institucionalização da chamada geografia moderna no Brasil.  

 Capel (1977), quando vai tratar da institucionalização da Geografia e da 

formação da comunidade científica de geógrafos, destaca a importância da presença da 

geografia no ensino primário e secundário daquele país, onde a criação das cátedras 

universitárias permite seguir o ritmo desse processo de institucionalização, e que 

existira uma correlação estreita entre o crescimento da escolarização básica e a 

correspondente demanda de professores de Geografia, e a criação das cátedras 

universitárias. Ainda que o tema exija maior investigação, os dados e informações 

disponíveis parecem indicar que esta correlação existe. 

“Los factores que condujeron a la existência institucionalizada de 
esta comunidad, están directamente relacionados con la presencia 
de la geografía en la enseñanza primaria y secundaria en el 
momento en que los países europeos inician el rápido proceso de 
difusión de la enseñanza elemental, fue la necesidad de formar 
profesores de geografía para las escuelas primarias y medias el 
factor esencial que condujo a la institucionalización de la 
geografía en la universidad y a la aparición de la comunidad 
científica de los geógrafos” (Capel, 1977:1) 

  

                                                 
15  Para Goodson (1990:236), “matéria estava emergindo das dores iniciais do parto, quando parecia ser 

apenas um pouco mais que uma monótona coleção de fatos e cifras”. 
16  Mackinder (apud Goodson 1990:237) formula uma questão em 1897, na Inglaterra: ”como a 

Geografia pode se tornar uma disciplina?”. Mackinder estava consciente de que a demanda por uma 
Geografia acadêmica a ser ensinada nas universidades podia ser gerada apenas através do 
estabelecimento de uma posição mais creditada nas escolas. 
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 O mesmo Capel (1977) ao tratar da institucionalização da “nova geografia”, 

frente ao panorama que apresenta frente aos expostos na metade do século XIX, quando 

a geografia aparece “extraordinariamente pujante e expansiva em muitos países 

cinqüenta anos depois”, sendo ensinada em grande número de universidades e presente 

em todos os programas de educação elementar e secundário, recebendo contribuições 

teóricas por parte de uma ativa comunidade de cientistas e editando revistas 

especializadas, destaca novamente a importância do ensino de geografia nas escolas no 

processo relatado. 

“El factor esencial que conduce a la institucionalización de la 
geografía y a la aparición de la comunidad científica de los 
geógrafos es la presencia de esa ciencia en la enseñanza 
elemental y secundaria a mediados del siglo XIX. La tradición de 
enseñar a los niños las nociones elementales acerca de nuestro 
planeta a través de la "Geografía" y la relación antigua entre 
Geografía e Historia, contribuyeron probablemente a que la 
asignatura "Geografía" figurara en los programas de la enseñanza 
primaria y secundaria, de forma residual y generalmente unida a 
la historia, en el momento en que comienza el gran proceso de 
difusión de la enseñanza elemental en toda Europa 
(Capel,1977:8)”. [grifos nossos] 

 

 No Brasil, a partir de 1936, formar-se-iam os(as) primeiros(as) professores(as) 

licenciados para atuar no ensino secundário, oriundos das novas faculdades criadas 

poucos anos antes. 

“Com êsse acontecimento inaugurou-se, de fato, uma nova era do 
ensino secundário, cujos quadros docentes, constituídos até então 
de egressos de outras profissões, autodidatas ou práticos 
experimentados no magistério, começaram a renovar-se e a 
enriquecer-se, ainda que lentamente, com especialistas formados 
nas faculdades de Filosofia que, além, do encargo da preparação 
cultural e científica, receberam por acréscimo, o da formação 
pedagógica dos candidatos ao professorado do ensino 
secundário” (Azevedo, 1971:761). 

   

Petrone (1993), comentando o ensino de geografia no período anterior ao 

surgimento dos cursos de formação de professores(as), confirma que a regra 

mencionada por Lourenço Filho e Fernando de Azevedo se aplicava perfeitamente 

também para esta disciplina.  

“Realmente Geografia era ‘feudo’ do bacharel em Direito ou do 
cidadão curioso que gostava de ‘pedras’ ... e que pensava em 
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formar museus de curiosidade da Terra, inclusive porque gostava 
de olhar os astros... Assim, na primeira série do ginásio estudava-
se cosmografia: o que é planeta, o sistema solar, etc. (...)  O 
conjunto do corpo docente desse período não era bem formado, 
mas havia excelentes professores auto-didatas.  Apenas eles 
constituíam as exceções.  Mas as coisas não devem funcionar à 
base de exceções, mas sim de regras.” (1993:13) 

 

Pela primeira vez, surgiam professores (as) que haviam tido uma formação que os 

(as) qualificava para o exercício do ensino de geografia, formação esta assentada numa 

concepção científica dessa ciência.   

Para Rocha (1994) 

“A importância deste acontecimento é significativa para a 
propagação da orientação moderna de geografia escolar.  
Devemos lembrar que vários autores responsáveis pela 
historiografia existente sobre a ciência geográfica no Brasil são 
categóricos ao afirmar que a criação dos cursos de geografia, em 
nível superior inauguraram a fase moderna da geografia no país.  
Podemos perfeitamente afirmar que os(as) novos(as) 
professores(as) eram formados à luz dessa nova orientação e por 
ela muito foram influenciados quando assumiram postos nas salas 
de aulas, além do que, naquele período, começaram a surgir 
também manuais didáticos veiculadores dessa nova orientação.   
Não queremos com isso afirmar de forma determinista que todos 
os(as) egressos(as) dos cursos de formação de professores de 
geografia passaram a ser seguidores da nova orientação, porque 
outros fatores continuaram a contribuir para a manutenção, ainda, 
de um ensino assentado na orientação mais tradicional.  Porém é 
inquestionável o fato desses cursos terem começado a lançar no 
mercado de trabalho profissionais minimamente dotados de uma 
formação científica de geografia, e que, de forma mais ou menos 
intensa, passaram a reelaborar os conhecimentos adquiridos na 
academia, transpondo didaticamente essa nova concepção para 
suas aulas”. (1994 :177) 

 

 A Geografia ensinada nas escolas foi, em última análise, uma peça importante 

no processo de disseminação e popularização dessa disciplina na sociedade brasileira, 

de uma certa forma de pensar/fazer/ensinar a ciência geográfica, com seus novos 

métodos, conceitos e conteúdos. Dessa forma consideramos essa modalidade de ensino 

de Geografia como parte integrante da chamada fase de institucionalização da geografia 

no Brasil, e em consequência, da compreensão do contexto de surgimento da AGB. 

 Assim chegamos ao fim da construção desse quadro que serve de referência 

sobre as condições que haviam, ou que estavam se formando, quando do momento de 
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criação da AGB. As relações que se estabelecem na Geografia no Brasil a partir dessas 

instituições anteriormente abordadas, e somando a elas o IBGE, foram fundamentais 

para, num primeiro momento, o nascimento, e depois, o crescimento e a expansão da 

AGB. A relação também é de reciprocidade, quando essas instituições também se 

desenvolvem a partir da comunicação institucional estabelecidada com a AGB, seus 

personagens e suas práticas. Contudo, esse processo de institucionalização, onde AGB, 

universidades, escolas e IBGE, nascem e amadurecem, e com elas a Geografia 

brasileira, somente foi possível pelas condições históricas de produção do conhecimento 

geográfico que se mantinha no Brasil nas décadas anteriores a 1930. 
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