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Resumo

O tema central deste artigo repousa sobre uma breve reflexão da História Social

da  Geografia  no  Brasil,  sob  a  luz  da  historiografia  da  ciência  contemporânea.  São

apontadas  algumas  das  influências  sofridas  no  processo  de historicização  da ciência

geográfica no país e os equívocos cometidos na adoção de métodos eurocêntricos de

investigação e análise  para os países de passado colonial,  como é o caso do território

brasileiro.  Posteriormente  a  essa  problematização,  são  apontadas  algumas  das

dificuldades enfrentadas no sentido de historicizá-la e levantadas algumas inquietações

diante  de  outras  propostas  recentes  procurando,  assim,  sinalizar  um  caminho

historiográfico endógeno de exame.
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Tem sido observado que a cada geração a
vida intelectual no Brasil parece recomeçar
do zero. O apetite pela produção recente dos
países  avançados  muitas  vezes  tem  como
avesso  o  desinteresse  pelo  trabalho  da
geração  anterior,  e  a  conseqüente
descontinuidade da reflexão.

Roberto Schwarz, Nacional por Subtração.

Os  usos  do  território  brasileiro  no  período  técnico-científico-informacional

(Santos,  M.,  1996)  e  seus  desdobramentos,  tais  como:  fragmentações,  segregações

sócio-espaciais,  privatizações,  o  papel  das  fronteiras  e  a  questão  da  soberania,  se

constituem  como  elementos  centrais  das  preocupações  para  uma  boa  parcela  da

comunidade  dos  geógrafos  brasileiros.  No  entanto,  a  ansiedade  em contribuir  para

assinalar um caminho – com o intuito de sugerir um ponto de equilíbrio  aos conflitos
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resultantes desses desdobramentos – em alguns casos repousa sobre abordagens  pós-

históricas1,  ou  seja,  como  se  a  chave  para  o  viés  de  resolução  desses  na

contemporaneidade  fosse  apenas  exeqüível  a  partir  do  presente  momento  histórico,

delegando ao passado uma função secundária nos estudos geográficos, quiçá nostálgico.

No interior desse movimento, a própria compreensão da História Social da Geografia no

Brasil estaria submetida a tais pressupostos.     

Nesse sentido, a referência feita ao início dos estudos de natureza científica no

Brasil coroou a década de 1930 como marco inicial. A criação do curso de Geografia na

Universidade de São Paulo em 1934 e na Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1935,

da Associação dos Geógrafos Brasileiros em 1935, do Conselho Nacional de Geografia

e do Instituto Brasileiro  de Geografia  e Estatística em 1937 (estes dois últimos  pelo

Estado) procuram outorgar uma dada legitimidade à historiografia dessa ciência no país.

Desta maneira,  somente  a  partir  da criação  de  um espaço  institucional  autônomo  e

independente pode-se ratificar o início das atividades científicas no campo da Geografia

em solo brasileiro. 

O  conteúdo  da  afirmação  feita  no  parágrafo  acima  encontra ressonância,  em

larga medida, na proposta de investigação e escrita e da história da ciência no trabalho

de George Basalla2 para os países não-europeus e de passado colonial, como é o caso do

território  nacional.  Publicado  originalmente  em maio  de 1967 na Revista  Science,  o

artigo traz no subtítulo o ponto central de sua base argumentativa: “A three-stage model

describes the introduction of modern science into any non-European nation”.

De acordo com esse pressuposto, claramente fixado nos modelos difusionista e

eurocêntrico,  o  primeiro  estágio  se  caracteriza  pela  ausência  da  ciência  moderna

européia,  marcado pela exploração e apropriação dos recursos no “Novo Mundo”. A

atividade  predominante  exercida  pelos  europeus  consiste  na  Botânica,  Geologia  e

Zoologia,  cujo  momento  histórico  corresponde ao século  XVI à primeira  metade do

século XIX. A passagem para o estágio seguinte denomina-se “ciência colonial”, isto é,

uma “ciência dependente”. O ponto central desta etapa da atividade científica no “Novo

Mundo” baseia-se nas instituições e práticas de sistematização do conhecimento a partir

de uma dada nação na qual a cultura científica já se encontra consolidada, ou seja, os

detentores  do  “verdadeiro  conhecimento”  são  os  únicos  capazes  de  “ensinar”  e

“transmitir”.  Nesse  rol,  a  incumbência,  de  acordo com a proposta  do  autor,  estava

1 Sobre o assunto ver: MORAES, A. C. R. Território e História no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2002.  
2 BASALLA, G. “The spread of Western Science”. In: Science, 156, 1967. 
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restrita  a  um seleto  grupo de países  europeus.  A saber:  Alemanha,  Áustria,  França,

Holanda, Inglaterra, Itália e os Países Escandinavos, denominados de Western Science.

   Somente após a passagem por esses dois estágios é que se pode afirmar  na

existência de uma tradição relativa à ciência nos países de passado colonial ou externo

ao pequeno grupo de países acima  mencionado. Logo, o estágio de maturidade havia

sido atingido. O diletantismo foi superado. Para efeito de constatação, bastava observar

o  sólido  corpo  de  pesquisadores  e  cientistas,  as  instituições  de  pesquisa,  as

universidades e os canais de comunicação, como a elaboração de Revistas para fins de

divulgação do conhecimento, por exemplo. Desta maneira,  o assentimento à atividade

de natureza científica no Brasil,  e da Geografia  em particular, fortalece a visão desse

movimento constitutivo a partir do coroamento dos anos 1930.

A adesão  a  essa  perspectiva  refletiu,  de  certo  modo,  no  ato de  investigar  e

escrever  os trabalhos nessa  área,  a  um posicionamento contrário  a  ideia  de que não

havia ciência, tampouco cientistas no Brasil durante o século XIX. De tal modo que as

menções  feitas  a  esse  momento  da  história  territorial  brasileira  ficaram conhecidas

como pré-científicos. O saldo negativo dessa visão, nesse sentido, foi o estabelecimento

de um marco  de ruptura com o passado anterior  à institucionalização,  sendo que os

trabalhos  pioneiros  no  campo  da  história  da  Geografia  no  Brasil,  posteriormente,

ficaram submetidos à abordagem internalista  da ciência,  ou seja,  encarada como um

processo universal de acúmulo ininterrupto do conhecimento – por meio do emprego

dos mesmos parâmetros expedidos pelo seleto grupo daqueles que compõem a Western

Science – e isento de diferentes interpretações, controvérsias e demais influências. Além

disso, o recurso ao mimetismo historiográfico (Saldaña, 1986), isto é, na utilização de

métodos  historiográficos  europeus,  contribuiu  para  reforçar  os  modos  de  se  fazer

história da ciência nos países de passado colonial, como é o caso do território brasileiro.

Uma  leitura  atenta  aos  trabalhos  consagrados  nessa  área,  em  particular  da

Geografia no Brasil,  corrobora a breve explanação sobre a problemática. Os trabalhos

de Ab’Sáber e Christofoletti (1980) e Petrone (1980), publicadas na obra organizada por

Ferri & Motoyoama (1980), o trabalho de Pereira (1955) contido na obra organizada por

Azevedo (1955) e o trabalho de Monteiro (1980) possuem uma estreita aproximação aos

pressupostos metodológicos, seja o mimetismo, seja o de Basalla (1967). Além disso, as

referências feitas aos momentos pré-científicos. Ampliando para a história da ciência no

Brasil, de um modo geral, é amplamente conhecido o trabalho de Schwartzman (1979). 
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Contudo, se os trabalhos acima estão sujeitos às críticas pelo modo como foram

elaborados,  dentre essas  o  forte  caráter memorialístico,  a  perspectiva  internalista  da

ciência e a adoção de marcos institucionais como ponto de origem3, por outro lado, se

constituem  como  um grande  esforço  –  em alguns  casos  solitário  –  no  sentido  de

registrar a maneira como ocorreu o processo de sistematização conhecimento geográfico

e da ciência no Brasil (em relação ao trabalho de Schwartzman (1979)). Afinal,  há que

se  considerar  o  momento  histórico  de  redação  desses  trabalhos,  as  limitações  e  as

condições – possivelmente o absoluto desamparo – a que estavam submetidos. Quanto

às críticas,  por sua vez,  requer uma  análise  cuidadosa.  A começar  pela  proposta de

Basalla (1967).

O modelo difusionista da moderna ciência européia ao redor do globo suscitou

polêmicas  e contestações ásperas ao longo dos 25 anos,  aproximadamente,  após sua

publicação.  As  críticas  repousavam,  sobretudo, na  consideração  da  Western  Science

como o núcleo propagador e o restante, à medida que a abrigava, como parte integrante

da ampliação do raio de influência,  ou seja, a controversa e delicada questão centro x

periferia. Na verdade, essa ideologia geográfica corresponde, de certo modo, ao projeto

cultural imperialista europeu, marcado pela inclinação na conquista de ganhos materiais

(não necessariamente  sob o jugo  exclusivo  do capitalismo)  e no  exercício  do poder

sobre os territórios  mantido  por meio  do envio  de grupos de estudiosos à periferia,

contribuindo, desta maneira, para certo status quo das potências “centrais” na expansão

política  e cultural e  de um país  europeu sobre os demais.  Nesse  sentido, o trabalho

pioneiro  de  Pyenson  (1985),  ao  efetuar  uma  análise  da  relação  entre  ciência  e

imperialismo a partir da expansão germânica ultramarina entre os anos 1900 – 1930 no

campo  das  ciências  exatas  na  Argentina,  China  e  Pacífico  Sul,  nos  apresenta  uma

notável influência dos cientistas e da credibilidade que desfrutavam à época, malgrado a

filiação metodológica à proposta de Basalla (1967).

Entretanto, o princípio  de uma suposta legitimidade  em torno do controverso

debate centro x periferia a partir da difusão da ciência moderna européia, se pulveriza

na  argumentação  do  australiano  Chambers  (1993)  no  instante  que  desenvolve  os

equívocos cometidos em torno desse ângulo  de visão. Inicialmente,  o autor chama a

atenção para o fato de a Austrália  ter sido o país que mais  provavelmente aplicou o
3 Em relação ao trabalho de Schwartzman (1979) é interessante observar que o princípio das atividades
científicas no Brasil inicia-se a partir da criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em 1951,
como podemos verificar nas palavras do próprio autor: “O primeiro ensaio mais significativo de vincular
a pesquisa científica a um projeto nacional mais amplo só ocorre no Brasil com a criação do Conselho
Nacional de Pesquisas no início dos anos [19]50.” (SCHWARTZMAN, S., 1979, p. 24).     
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método  basalliano,  sobretudo  a  terceira  fase,  devido  ao  volume  de  trabalhos.  Faz

referência  também  a  outros  países  que  seguiram  essa  mesma  linha,  tais  como:

Argentina,  Brasil,  Índia,  Irlanda e México,  porém com uma intensidade  menor,  mas

significativa. 

Um aspecto importante, por um lado, ressalta Chambers (1993), é o fato de que

Basalla  (1967) chamou a atenção para o estudo das condições locais – nos países de

passado  colonial  ou externa  à seleta  comunidade  – onde a ciência  era exercida  por

outros grupos. Por outro lado, não alerta para as peculiaridades temporais e espaciais de

um dado local para outro. Assim, o estabelecimento a priori da Europa Ocidental como

“centro” e dos demais  como “periferia”  inevitavelmente conduziria  a uma rigidez na

análise,  pois além de desconsiderar a relevância  da perspectiva cultural,  econômica e

histórica de cada localidade em questão, não fornece os elementos necessários para a

sua  compreensão.  E  mais:  Chambers  (1993,  p.  611),  ratificando  Lafuente  e  Sala,

argumenta que se deve recusar com veemência a aceitação da idéia de “centro” como

uma entidade “metahistórica, onipresente e onipotente” e da noção de “periferia” como

um mero receptáculo de ideias, instituições e regras sociais.  

O  ápice  de  sua  exposição  é  atingido  no  instante  que  captura,  com  exímia

sagacidade, o extraordinário deslize na proposta de Basalla (1967): “The model purports

to explain << the introduction of modern science >> into every global locality except

one: Western Europe4”. Desta maneira, Chambers (1993) assinala que sua gênese nessa

parte do continente seria explicada à luz da abordagem internalista, tida como resultante

imediata na qual o autor do modelo atribui a duas palavras:  Revolução Científica. Não

por  acaso,  esse  mecanicismo  operacional,  isto  é,  no  encadeamento  seqüencial  dos

acontecimentos,  inevitavelmente  conduz  a  uma  interpretação  linear,  pois  as

complexidades do dinamismo envolvido nesse movimento, sobretudo as de cunho social

e econômico, ficariam destituídas. 

Ante as críticas severas que recebeu ao longo dos 25 anos após a publicação,

Basalla  (1993) realiza  uma nova leitura de seu controverso trabalho.  Intitulado “The

spread  of  Western  Science  Revisited”,  o  autor procura argumentar  sobre  a

verossimilhança do modelo descritivo e salienta: “I was deeply influenced at the time by

two books: T. S. Kuhn,  The Structure of Scientific Revolutions and C. Brinton,  The

Anatomy of Revolution5”. O embasamento prossegue ao afirmar que procurou formular

4 CHAMBERS, D., 1993, p. 611. 
5 BASALLA, G., 1993, p. 600. 



6

um quadro geral do crescimento e irradiação do conhecimento científico.  E assegura

sentir-se convencido em relação à validade de seu método, apesar de reconhecer que o

modelo não se ajusta a determinadas especificidades geográficas e cronológicas.

Destituindo o posicionamento irredutível, no entanto, observo o ponto mais alto

da exposição quando faz a  seguinte afirmação:  “Writing  in  1966 I did not have  the

benefits  of the  insights  into  science  offered  by sociology  and  the social  history of

science as do my critics who publish in the 1980s and 1990s (...) In 1966 I could say no

more on this subject6”. Deste modo, as críticas dirigidas ao modelo tinham a seu favor a

anuência  da  temporalidade,  pois  as  investigações  dispuseram de  um amplo  período

capaz de averiguá-las, por um lado. Neste ínterim, por outro, as tentativas de verificar

em que medida a proposta estava correta ou não foi gerando um número expressivo de

trabalhos em diversos países, e desdobrando-se na constatação perspicaz de Chambers

(1993) ao apontar – e reconhecer – sobre a importância histórica desse trabalho: abriu

caminho  para a investigação em “História  Social da Ciência”.  Não obstante a crítica

dirigida em relação ao conteúdo da narrativa, de um lado, fica sobressaída pela abertura

de uma nova linha de pesquisa, de outro. É nesse lugar que se encontra a validade do

modelo.  Todavia,  a  insistência  de Basalla  (1993) na fidelidade única  e exclusiva  ao

pressuposto internalista da ciência, à visão universalista e ao processo acumulativo do

conhecimento provocam certo esmorecimento na sua habilidosa assertiva e importante

contribuição. 

Reavendo  brevemente  uma  das  obras  que  sofreu  influência  do  trabalho  de

Basalla  (1967),  o  livro  de  Thomas  S.  Kuhn  (1996)  –  A  estrutura  das  revoluções

científicas – procura subsidiar as questões abordadas no âmbito das transformações nas

ciências.  Em sintonia com Karl Popper, marcado pela sentença da “falseabilidade”,  o

viés de compreensão do “paradigma” traz como princípio a idéia de “ciência normal”.

Considerada enquanto o resultado de todo um processo de institucionalização, essa seria

o  conjunto  de  teorias  que  fossem  resistentes  às  provas.  Fornecia-se  com  isso,  o

arcabouço  teórico  apto  a  expor  o  por  quê  da  concepção  triunfante.  Assim,  o

entendimento das mudanças ocorridas referente às ciências com base nesse ângulo de

exame estaria na operacionalização a partir somente dos “paradigmas7”

6 BASALLA, G., 1993, p. 601.
7 Apesar  das  breves  críticas  à  noção  de  “paradigma”,  há  que  se  reconhecer  também  que  forneceu
elementos importantes nesse campo de investigação. Segundo Berdoulay (2003, p. 50): “... a importância
da contribuição de Kuhn foi acentuar a natureza social-cognitiva da ciência e propor um modelo de sua
dinâmica social.  Ele não chegou,  contudo,  a  fornecer uma orientação para colocar  a ciência  em seu
contexto social total [no entanto] é a contribuição mais importante de Kuhn: sua preocupação com a
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Como  expediente  para  superar  as  deficiências  da  abordagem  internalista,  o

ângulo externalista procurou responder as questões concernentes à esfera nas mudanças

de  orientação  científica.  Após  seu  aparecimento  nos  anos  1930  e  alicerçada  nos

pressupostos  da  historiografia  marxista,  o  tratamento  almejava  compreender  esse

movimento a partir das influências exclusivamente econômicas. Logo, as mudanças de

“paradigma” seriam reflexos diretos das ambições que uma dada sociedade possui em

função do contexto econômico vivido por ela.  Contudo, não esteve isenta de críticas.

Estas repousavam,  sobretudo, na manutenção aos pressupostos da leitura internalista,

pois o foco de origem de uma dada formulação científica estaria no continente europeu

mantendo-a,  desta  maneira,  atrelada  aos  interesses  imperialistas  e  universalistas.

Ademais,  o  caráter  a-histórico a partir  de elaborações anacrônicas na apreensão das

vicissitudes constitutivas da ciência e o forte teor economicista procuravam encerrar as

críticas dirigidas a essa abordagem. 

Na tentativa de romper com as bases dicotômicas e suas limitações e do modelo

difusionista  e  eurocentrista  basalliano,  a  obra  de  Latour  (2000)  procura  fornecer

elementos  para  uma  aproximação  no  entendimento  da  ciência  e  da  sua  atividade.

Partindo da ideia das “caixas-pretas”, isto é, uma metáfora para designar o momento na

qual as controvérsias se encerram e se tornam dominantes (muito semelhante ao aspecto

do  “paradigma”),  o  autor defende  que  a  chave  para  a  sua  compreensão  estaria  na

“abertura” dessas, ou seja, investigá-la enquanto um processo em construção ao invés de

considerá-la enquanto algo já pronta. Dentre suas características, cabe destacar a noção

de “verdade”, na qual o autor confronta sua ambigüidade a partir do seguinte ponto de

vista: na “ciência pronta”, o que é verdade a todo o momento se sustenta, e na “ciência

em construção” quando as comprovações se sustentam, elas começam a se transformar

em verdade. Nesse sentido, o posicionamento do pesquisador ante ao conflito de idéias,

e,  por conseguinte,  sobre qual  o  caminho  seguir  deverá servir  de orientação  com o

intuito  de  proporcionar  a  “abertura” das “caixas-pretas”.  E  trazer  à  tona as  lacunas

subsistentes nos interstícios de uma  concepção  triunfante  para a  outra.  E aconselha:

“Teremos de aprender a viver com duas contraditórias que falam ao mesmo tempo, uma

sobre a ciência em construção, outra sobre a ciência acabada8”

Desta maneira,  a  investigação  no  campo  da  “História  Social  da Ciência”  no

Brasil, em particular da Geografia, contribuiria para dar acesso à “caixa-preta” contida

dinâmica social da mudança científica”. 
8 LATOUR, B., 2000, p. 31. 
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na  seguinte  afirmação:  “não  havia  ciência,  tampouco  cientistas  no  Brasil  durante o

século XIX”. Inicialmente, dentre os caminhos que procuraram arrefecê-la  foi a “ida”

àquele século nessa área do conhecimento sob os pressupostos da idéia de “pensamento

geográfico”. Consequentemente procurava-se cobrir todo um universo de conhecimento

acerca  da  produção  no  campo  da  Geografia  nesse  momento  da  história  territorial

brasileira9.           Porém,  malgrado  as  críticas  dirigidas  à  noção de “pensamento

geográfico”,  deve-se repelir  do mesmo modo a ideia  do caráter da exclusividade  de

ciência geográfica no Brasil durante o século XIX. O perigo de fazer dessa afirmativa

uma “caixa-preta” é proeminente, também.

Entretanto, observo a História Social da Geografia no Brasil como um eixo de

análise  devido  à  extensão  do  campo  de  pesquisa  em  História  do  Pensamento

Geográfico, unicamente para fins didáticos. Não se trata, por sua vez, de minimizar um

campo a favor de outro, pois traria no bojo a temerária atitude de examinar apenas como

um mero capítulo no entendimento da formação da sociedade e território  brasileiros,

reduzindo  substancialmente  a  importância  desse  campo  de  estudo.  Na  realidade,  o

“rótulo”  História  do  Pensamento  Geográfico  constitui  um invólucro  pedagógico  no

sentido de “acomodar” os diversos fronts e/ou eixos que o compõem10.

De  certo  modo,  esse  ângulo  capitular  na  investigação  da  História  Social  da

Geografia  no  Brasil  possui  uma  estreita  associação  como  sendo  uma  atividade

secundária ou destinada aos momentos de “lazer” dos pesquisadores dos demais campos

da Geografia. Acrescenta-se a isso todo um conjunto de opinião formada antes de obter

o conhecimento adequado sobre a temática, sobretudo no instante no qual se presume

enquanto um domínio  reservado somente ao historiador, não ao geógrafo.  Para além

9 Sobre a problemática, Souza Neto (2001, p. 121) faz uma aguda observação: “Ora, fazer uma história do
pensamento geográfico com o fim de discutir a história de uma ciência sem existência antes de 1930
implicava o mesmo que negar a existência de uma história da ciência nessa área. Neste sentido, se a
noção de pensamento geográfico alargava o campo de visão ao negar a história de caráter memorialista,
ao fugir de uma certa idéia de institucionalidade, ao enfocar um período mais longo para a investigação e
ao apontar para uma leitura política da produção social do conhecimento, sua negação historiográfica para
aquém  de 1930,  em  relação  à  ciência,  substantivava  um  forte  óbice  ideológico:  não havia  ciência
geográfica no século XIX no Brasil”.
10 Durante o  I  Colóquio Brasileiro de História do Pensamento Geográfico realizado na Universidade
Federal de Uberlândia – MG, no mês de abril de 2008, as diversas “frentes” de discussão evidenciam o
quão múltiplos são os caminhos de pesquisa. A saber: Conceitos e Técnicas da Pesquisa Geográfica;
Epistemologia e Historiografia do Pensamento Geográfico; Espaços Institucionais do Saber Geográfico;
Geografia  e  Pensamento Social  Brasileiro;  História  da Geografia  Escolar  e  Matrizes do Pensamento
Geográfico. In: Anais do I Colóquio Brasileiro de História do Pensamento Geográfico. Uberlândia: IG –
UFU, 2008.
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disso, a situação se agrava no instante que a considera como “algo que se fazia quando

havia uma necessidade emergencial ou para nutrir uma luta política institucional11”.

O consentimento à afirmação peremptória do parágrafo acima, todavia incauto,

na verdade prejudica a importância de sistematizar e reorganizar permanentemente os

campos de saber do conhecimento geográfico sobre o território brasileiro  ao longo da

história.  Ora, é justamente no movimento inverso desse ângulo danoso que emerge a

necessidade das investigações no campo da história da ciência e da disciplina científica

Geografia,  defendidas  pelo  geógrafo espanhol Horacio  Capel12.  Nesse sentido, Capel

(1989, p. 3) assinala  que dentre as atribuições que esse campo proporciona está “una

imagem de sí mismos, de la comunidad a la que pertenecen y del sentido de su trabajo”.

Sublinha  também que as investigações nesse  campo de estudo fornecem as diversas

posições  que  um  dado  cientista  assume  perante  o  debate  e  as  consequências  nos

procedimentos de seu trabalho. Contribui também para instituir uma tradição científica.

Outrossim, fornece subsídios essenciais na elaboração de uma teoria geográfica a fim de

compreender  os  caminhos  e  desfechos  que  seguem  as  ideias  nessa  área  do

conhecimento.

Desta  maneira,  os  estudos  concernentes  a  esse  campo  de  estudo  proveriam

importantes elementos na tentativa de explicar a maneira pela qual se forjou a sociedade

e o espaço brasileiros no presente momento histórico. Contudo, a formação do território

brasileiro, ocorrida sob o controle da metrópole portuguesa, estruturou-se sob a idéia de

território colonial (Moraes, 2000), isto é, originária de um espaço colonial, e demanda

uma observação cautelosa.

As peculiaridades geográficas e cronológicas inerentes à formação do território

brasileiro promovem um relativo óbice no sentido de captar o quê uma parcela reduzida

da  sociedade  brasileira,  ou seja,  “uma  ilha  de  letrados  num mar  de  analfabetos13”,

atribuía como sendo de natureza científica e as razões para isto durante o século XIX,

sobretudo após a primeira metade. Nesse momento, a ausência de universidades procura

induzir o pesquisador à constatação da inexistência das atividades científicas e, sendo

assim, concluir de imediato que não as havia. No entanto, os trabalhos de Dantes (1980)

e de Figueirôa (1998) demonstram justamente o contrário.

11 SOUZA NETO, M. F., 2000, p. 142.
12 CAPEL,  Horacio.  “Historia  de  la  Ciencia  e  Historia  de  las  Disciplinas  Cientificas:  objetivos  y
bifurcaciones de un programa de investigación sobre historia de la geografia”. In: Geocrítica. Año XII, n°
84. Universidad de Barcelona: 1989.
13 CARVALHO, J. M., 1980, p. 51.
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Ao  recuar  para  aquele  século  da  história  territorial  brasileira,  o  trabalho  de

Dantes  (1980)  expõe  o  grande  número  de  institutos  de  pesquisa  científica  e  dos

trabalhos que eram desenvolvidos. Referindo-se a eles como “os primeiros centros de

pesquisa de alto nível realizada por equipes de cientistas brasileiros14”, a autora coloca

em relevo as atividades do Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818; dos

Institutos de Pesquisas Biológicas de São Paulo e do Rio de Janeiro15, fundados entre

fins  do século XIX e início  do XX; do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), de

1887; e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), cuja história se entrelaça com os

anos iniciais da Escola Politécnica de São Paulo, fundada em 1893. Dentre as atividades

científicas,  a  autora  salienta  que  cada  instituição  contribuiu  para  que  os  trabalhos

desenvolvidos no país fossem destinados à resolução de problemas emergenciais,  tais

como  enfermidades,  pragas  na  agricultura,  construção  civil  e  proveitos  industriais.

Entretanto,  destituindo  o  caráter  imediatista,  são  apontados  nomes  importantes  que

deram contribuições valiosas no campo das ciências biomédicas no Brasil,  merecendo

destaque os médicos Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz e Vital Brasil.

Seguindo a mesma linha,  o trabalho de Figueirôa (1998) identifica uma estreita

relação  entre  o  incentivo  à  atividade  científica  e  as  dificuldades  enfrentadas  na

construção de uma  identidade  nacional.  Os trabalhos  destinados às investigações  da

natureza brasileira – calcada nos pressupostos do determinismo  – contribuiriam para o

estabelecimento  da  nacionalidade.  Nesse  sentido,  a  autora  salienta  o  papel

desempenhado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, e da

Sociedade  Vellosiana,  fundada  em  1850.  Um  aspecto  a  ser  considerado  daquele

momento, ressalta a autora, consiste na idéia de ciência “útil”, isto é, na sua utilidade

enquanto  um instrumento  ao  serviço  da  promoção  do  desenvolvimento  econômico,

como foi o caso da  Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Ao observar os

profissionais que compuseram esses espaços de pesquisa do século XIX, constata-se um

entrelaçamento na trajetória institucional e “pessoal”,  pois a história de cada Instituto

em questão é, de certo modo, o retrato fiel da história da profissionalização do cientista.

Em suma, o momento de transição do trabalho escravo para o trabalho livre e da

monarquia para a república constitui uma “época de acentuação tanto do processo de

14 DANTES, M. A. M., 1980, p. 343.
15 São eles:  Instituto Adolfo  Lutz  (antigo Instituto Bacteriológico  de São Paulo,  de  1893);  Instituto
Oswaldo  Cruz (antigo Instituto Soroterápico de  Manguinhos  do  Rio  de  Janeiro,  de  1899);  Instituto
Butantan de São Paulo de 1899; Instituto Biológico de São Paulo, de 1924.
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produção material do espaço brasileiro (...) quanto de sua produção simbólica16”. Nesse

sentido, a fundação de escolas profissionais de nível superior e institutos destinados ao

levantamento de informações sobre o território, num primeiro plano, e da construção de

uma identidade,  num segundo,  manifestavam,  portanto,  as  circunstâncias  favoráveis

para  quê  a  institucionalização  da  Geografia  efetuasse  e  os  argumentos  de  índole

geográfica fossem difundidos (Moraes, 1991).

Todavia,  o  quadro geral desses  acontecimentos demonstra,  por um lado, uma

ampla disseminação das teorias e fundamentos deterministas da Geografia  acadêmica

européia,  por  outro,  a  ausência  efetiva  do  curso  e  de  profissionais  da  área.  Nesse

período,  é  grande  o  entusiasmo  por  parte  da  intelectualidade  brasileira  nas  teses

geográficas,  como podemos  observar  nos trabalhos  de figuras  como:  Silvio  Romero

(1851 – 1914) em Doutrina contra doutrina: o evolucionismo e o positivismo no Brasil,

de 1895; João Capistrano de Abreu (1853 – 1927) no artigo A Geografia no Brasil de

1904; As zonas geográficas brasileiras, de Arthur Orlando (1858 – 1916), publicado em

1908 na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Edgard Roquette-Pinto

(1884 – 1954) no artigo  O Brasil e a Anthropogeografia de 1912 e Oliveira Vianna

(1885 – 1951) na obra As populações meridionais, de 1920 (Machado, 2000). Em vista

disso, a notável desconexão entre o forte conteúdo discursivo  e a inexistência  da sua

institucionalização – “apesar de sua centralidade prática e ideológica17” – encontra no

arcabouço da historiografia da ciência um dos recursos essenciais no sentido de apontar

as razões que levaram às incompatibilidades nesse movimento.

Entretanto, sua historicização nos países de passado colonial  envolve  algumas

dificuldades  atinentes  ao  seu  meticuloso  estudo.  De  acordo  com  Saldaña  (1993),

referindo-se a Izquierdo, é comum atribuir aos antecedentes do movimento constitutivo

de uma dada área do conhecimento a natureza de irrelevante. Ademais, dentre as razões

para a deficiência de uma história latino-americana dos campos de saber, Saldaña (1993,

p. 167 – 168) destaca dois pontos: o primeiro, os tímidos avanços dos estudos históricos

da tecnologia  e  da ciência  no continente e  sua  ineficácia  na  influência  sobre outras

atividades  intelectuais.  Quanto  ao  segundo,  a  dificuldade  por  parte  dos  estudiosos

acerca  do  significado  da  história  das  ciências.  O  agravamento  da  situação  adquire

elevadas proporções por se tratar de “objeto de una reflexión, así sea poco sistemática:

se la  ha concebido en el pasado como la cronologia de las aportaciones sucesivas al

16 MORAES, A. C. R., 1991, p. 170.
17 MORAES, A. C. R., 1991, p. 172.
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‘edificio del saber’, o como relato de nuestros patrimônios cientifico-técnicos, etc18”. Na

tentativa de superar essas deficiências, o autor salienta que o debate profícuo em relação

a  esse  campo  de  estudo  poderá  exercer  um  papel  fundamental  no  incentivo  à

emancipação  tanto científica  como técnica  da  América  Latina,  do  mesmo  modo  na

esfera social, econômica e cultural.

Ao  analisar  as  características  historiográficas  da  ciência  na  América  Latina,

Lafuente  (1986)  coloca  em xeque  a  historiografia  mimética  ao  questionar  em  que

medida  o emprego de modelos de investigação tais como paradigmas,  periodizações,

comunidades científicas entre outros – elaborados em realidades longínquas e distintas –

podem ser realmente úteis para explicar a “nuestra realidad histórica19”. Seguindo essa

linha  de  raciocínio,  cabem  aqui  algumas  inquietações:  em  que  medida  também  o

emprego das “caixas-pretas” como método de análise  realmente nos proporciona uma

efetiva utilidade? No âmbito da ciência geográfica, o século XIX no Brasil é mesmo de

fato uma “caixa-preta”? A formulação discursiva do subtítulo na obra de Latour (2000)

– como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora – não traria no bojo o mesmo

conteúdo ideológico do subtítulo no trabalho de Basalla (1967) –  A three-stage model

describes the introduction of modern science into any non-European nation –? O papel

eurocêntrico na investigação e escrita da história da ciência que o trabalho de Basalla

(1967) cumpriu não seria exercido atualmente pela sugestão de Latour (2000)?

Feitas tais considerações sobre as problemáticas da historiografia  da ciência  e

suas “armadilhas”, no entanto é amplo o número de referências a nomes e obras que, de

uma forma ou de outra, contribuíram para os estudos da Geografia no Brasil durante o

século XIX contida, sobretudo, no trabalho de Pereira (1955), nas obras de Ab’Sáber e

Christofoletti  (1980),  Petrone  (1980)  e,  em  relação  à  ciência,  no  trabalho  de

Schwartzman (1979), por exemplo. A riqueza de detalhes nos conteúdos dos trabalhos

constitui  um formidável  manancial  de  informações  iniciais  e  permitindo  trilhar  um

caminho para se chegar até as fontes primárias, de modo que o pesquisador da área “não

deve  desconsiderar  nenhuma  tendência  geográfica,  mesmo  que  algumas  delas  não

tenham  sobrevivido.  A  questão  é  começar  a  pesquisar  sem  atribuir  qualquer

superioridade intelectual a uma tendência ou a outra20”.

Portanto, as críticas que esses trabalhos suscitam não devem, todavia, desdobrar-

se numa rejeição por completo. O emprego de adjetivos maledicentes como “defasado”,
18 SALDAÑA, J. J., 1993, p. 169.
19 LAFUENTE, A., 1986, p. 40.
20 BERDOULAY, V., 2003, p. 51.
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“ultrapassado”  ou  “superado”,  na  verdade  contribui  para  manter  incólume  a

descontinuidade da reflexão geográfica no Brasil e robustece a ideia de “Nacional por

Subtração” (Schwarz, R., 1997) no instante que se considera o passado como um “peso

morto”, já resolvido e que – no limite – deve ser banido, procurando com isso encontrar

nas  sugestões do  presente momento  histórico  o fio  condutor que  dará  o  arcabouço

teórico adequado no sentido de compreender as origens dos usos do território brasileiro

no período técnico-científico-informacional (Santos, M., 1996) e seus desdobramentos,

e o resíduo dessa operação inversa à da adição a própria História Social da Geografia no

Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB’SÁBER, Aziz & CHRISTOFOLETTI, Antonio. “Geociências”.  In: FERRI, Mário
Guimarães;  MOTOYAMA,  Shozo  (coords.).  História  das  Ciências  no  Brasil,  São
Paulo: EPU: EDUSP, v. 2, p. 117-238, 1980.

Anais do I Colóquio Brasileiro de História do Pensamento Geográfico. Uberlândia: IG
– UFU, 2008.

BASALLA,  George.  “The  spread  of  western  science  revisited”.  In:  LAFUENTE,
Antonio; ELENA,  Alberto; ORTEGA,  Maria  Luiza.  Mundialización de la Ciência y
Cultura Nacional. Madrid: Ed. Doces Calles, p. 599-603, 1993.

BASALLA,  George. “The spread of western science”.  In:  Science, 156, p.  611-622,
1967. 

BERDOULAY, Vincent.  “A abordagem contextual”. In: Espaço e Cultura, UERJ, Rio
de Janeiro, n. 16, p. 47-56, julho/dezembro de 2003.

CAPEL,  Horacio.  “Historia  de  la  ciencia  e  historia  de  las  disciplinas  científicas:
objetivos  e  bifurcaciones  de  un  programa  de  investigación  sobre  historia  de  la
geografia”  In:  Geocrítica, Año  XII,  n.  84,  Universidad  de Barcelona,  p.  1-42, 1989.
Disponível em www.ub.es/geocrit/geo84c.htm

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de
Janeiro: Campus, 1980.

CHAMBERS, David Wade. “Locality and Science: Myths of Centre and Periphery”. In:
LAFUENTE, Antonio; ELENA, Alberto; ORTEGA, Maria Luiza.  Mundialización de
La Ciência y Cultura Nacional. Madrid: Ed. Doces Calles, p. 605-617, 1993. 

DANTES, Maria Amélia Mascarenhas. “Institutos de Pesquisa Científica no Brasil”. In:
FERRI, Mário Guimarães; MOTOYAMA, Shozo (coords.).  História das Ciências no
Brasil, São Paulo: EPU: EDUSP, v. 2, p. 342-380, 1980.



14

FIGUEIRÔA, Silvia  Fernanda de Mendonça. “Mundialização da Ciência e Respostas
Locais:  sobre a institucionalização das ciências  naturais  no Brasil  (de fins  do século
XVIII à transição ao século XX)”. In: ASCLEPIO – Revista de História de la Medicina
y de la Ciencia, Vol. L  fascículo 2, p. 107-123, 1998.

KUHN,  Thomas  S.  A  estrutura  das  revoluções  científicas. 4ª  edição.  São  Paulo:
Perspectiva, 1996.

LAFUENTE,  Antonio.  “La  ciencia  periférica  y  su  especialidad  historiográfica”.  In:
SALDAÑA, Juan José (editor). Actas del Simposio – Historia y Filosofia de la Ciencia
em America. XI Congreso Interamericano de Filosofia, Cuadernos Quipu, Guadalaraja,
n. 1, p. 31-40, 1986.

LATOUR, Bruno.  Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade
afora. São Paulo: Edunesp, 2000.

MACHADO,  Lia  Osório.  “As  Idéias  no  lugar:  O  Desenvolvimento  do  Pensamento
Geográfico no Brasil no início do século XX”.  Revista Terra Brasilis, Rio de Janeiro,
Ano I, nº 2, p.11-31, 2000.

MONTEIRO,  Carlos  Augusto  Figueiredo.  A  Geografia  no  Brasil  (1934  –  1977):
avaliação  e  tendências. Série  Teses  e  Monografias,  n.  37.  São  Paulo:  Instituto  de
Geografia, USP, 1980. 

MORAES,  Antonio  Carlos  Robert.  “Notas  sobre  identidade  nacional  e
institucionalização da Geografia no Brasil”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 4,
n. 8, p. 166-176, 1991.

MORAES,  Antonio  Carlos  Robert.  Bases  da  Formação  Territorial  do  Brasil:  o
território colonial brasileiro no “longo” século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.

MORAES,  Antonio  Carlos  Robert.  Ideologias  Geográficas. 5ª  edição.  São  Paulo:
Annablume, 2005.

MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Hucitec,
2002.

PEREIRA,  José  Veríssimo  da  Costa.  “A  Geografia  no  Brasil”.  In:  AZEVEDO,
Fernando (org.).  As ciências no Brasil. São Paulo: Melhoramentos, v.  1, p. 315-412,
1955.

PETRONE,  Pasquale.  “Geografia  Humana”.  In:  FERRI,  Mário  Guimarães;
MOTOYAMA,  Shozo  (coords.).  História  das  Ciências  no  Brasil,  São  Paulo:  EPU:
EDUSP, v. 2, p. 304-330, 1980.

PYENSON,  Lewis.  Cultural  Imperialism  and  Exact  Sciences:  German  Expansion
Overseas 1900 – 1930. New York: Ed. Peter Lang, 1985.

SALDAÑA,  Juan  José.  “Hacia  una  critica  historica,  teorica  y  metodologica  de  La
historiografia  latinoamericana  de  las  ciencias”  In:  SALDAÑA,  Juan  José  [et.  al.].



15

Historia  Social  de  la  Ciencia  em  Colombia. Tomo  I,  Fundamentos  Teoricos-
Metodologicos, Colciencias, p. 163-178, 1993.

SALDAÑA,  Juan  José.  “Marcos  conceptuales  de  la  historia  de  las  ciencias  em
Latinoamérica. Positivismo y economicismo”. In: SALDAÑA, Juan José (editor). Actas
Del  Simposio  –  Historia  y  Filosofia  de  la  Ciencia  en  America.  XI  Congreso
Interamericano de Filosofia, Cuadernos Quipu, Guadalaraja, n. 1, p. 57-80, 1986.

SANTOS, Milton.  A Natureza  do Espaço. Técnica e Tempo.  Razão e Emoção. São
Paulo: Hucitec, 1996.  

SCHWARTZMAN, Simon.  Formação da comunidade científica no Brasil. São Paulo:
Ed. Nacional; Rio de Janeiro, Finep; 1979.

SCHWARZ,  Roberto.  “Nacional  por  Subtração”.  In:  Que  horas  são? São  Paulo:
Companhia das Letras, 1997.

SOUZA NETO, Manoel Fernandes de. “As outras histórias ou da necessidade delas”.
In: Revista Terra Brasilis, Rio de Janeiro, Ano I, nº 2, p.137-145, 2000.

SOUZA  NETO,  Manoel  Fernandes  de.  “Geografia  nos  Trópicos:  memória  dos
náufragos de uma jangada de pedras?” In: Revista Terra Livre, nº 17. São Paulo: AGB,
p. 119-137, julho/dezembro de 2001.


