
As tendências de estudo da Geografia na Uerj: considerações a partir das 
dissertações 
 

 

Mônica Machado (professora de Geografia Uerj e PUC-RJ) 
Ricardo Luigi (mestrando em Geografia, Uerj) 

Gustavo Azevedo (bolsista Faperj/BIG/Uerj) 
Cícero Simões (bolsista Faperj/BIG/Uerj) 

 Vinícius Costa (bolsista EIC/Uerj)1 
 

 
 

Resumo: 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre as tendências de 

estudo do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Uerj), a partir do levantamento e análise das dissertações aqui defendidas. 

Com base em uma breve radiografia do Curso de Mestrado, pretendemos avaliar os 

limites e potenciais da Geografia da Uerj. A idéia é apresentar algumas características 

importantes deste núcleo de produção geográfica do Rio de Janeiro que permitam 

fomentar uma avaliação das tendências de estudo da Geografia Brasileira. Este trabalho 

está organizado em três partes. A primeira apresenta um breve histórico e as principais 

características da Geografia na Uerj, assim como o surgimento do seu Programa de Pós-

Graduação. A segunda focaliza o Programa, sua história, linhas de pesquisa e os 

docentes. A terceira é dedicada à apresentação e análise das dissertações defendidas no 

Mestrado em Geografia.  

 

 

1 - Breve histórico da Geografia na Uerj 

 

O Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Uerj, 

originou-se da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, criada em 1939 na cidade 

do Rio de Janeiro, então capital da República, em 1939, tendo seu funcionamento 
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autorizado em 1941 e início das atividades me 1942. Na realidade a Faculdade de 

Filosofia foi formada tanto pelos professores do Instituto La-Fayette, destacada 

instituição da rede particular de ensino primário e secundário no Rio, quanto por 

professores do Colégio Pedro II, instituição de grande prestígio nacional. o de uma 

faculdade particular de filosofia, inicialmente como projetos isolados.2 

A Faculdade não fugia ao modelo das faculdades de filosofias públicas, 

criadas a partir de 1934, como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo e a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade da 

Universidade do Brasil. Nos anos de 1940 surgem várias faculdades de filosofia de 

iniciativa privada para atender as novas demandas promovidas pelas reformas do ensino 

superior. A Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, uma das primeiras 

faculdades particulares da então Capital da República, inicia suas atividades no ano de 

com 128 alunos distribuídos entre os cursos de Filosofia, Matemática, Física, Química, 

Geografia e História, e, Letras (Clássicas, Neo-latinas, Anglo-germânicas).3  

Em 1950 a Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette foi incorporada à 

segunda Universidade do Distrito Federal (UDF), então recém criada. Posteriormente 

esta Universidade passou a ser denominada de Universidade do Rio de Janeiro. Em 

virtude da mudança da Capital para Brasília e da criação do Estado da Guanabara, a 

URJ é rebatizada como Universidade do Estado da Guanabara (UEG), em 1961. 

Posteriormente, com a fusão do antigo Estado da Guanabara com o antigo Estado do 

Rio de Janeiro, a Universidade do Estado da Guanabara recebe sua atual denominação, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em 1975.4  

Quando a Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette é incorporada a esta 

segunda UDF, recebe o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.  A partir de 

1966, já como Universidade do Estado da Guanabara, a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras é extinta, dando origem a uma nova faculdade e a oito institutos, a 

saber: Instituto de Biologia, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Física, Instituto 

de Geociências, Instituto de Filosofia e Letras, Instituto de Matemática e Estatística, 
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Instituto de Química, Instituto de Psicologia e Comunicação Social e à Faculdade de 

Educação.5  

Com essa Reforma, o Curso de Geografia passou a constituir o Departamento 

de Geografia do Instituto de Geociências, juntamente com mais cinco Departamentos: 

Geologia, Cartografia, Oceanografia, Climatologia e Meteorologia, aproximando-se, 

assim, das ciências da terra e da natureza, e sendo bastante influenciado pelo modelo 

norte-americano de estrutura departamental. Este formato adquirido pelo Curso de 

Geografia será mantido quando a Universidade recebe a denominação de Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, na década de 1970.  

No início dos anos 90, o Instituto de Geociências da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, passa a ser composto por três Departamentos: Departamento de 

Geografia, Departamento de Oceanografia e Departamento de Climatologia. A 

Cartografia vai para a Engenharia e a Geologia adquire autonomia transformando-se em 

Faculdade de Geologia.6 Nessa década o Departamento de Geografia renova e amplia 

não apenas o corpo docente como também as instalações e infra-estrutura dedicadas ao 

ensino, pesquisa e extensão. Por concurso público ingressam vários professores com 

maior titulação e qualificação acadêmica. É também estimulada a qualificação dos 

professores antigos. Em 1995 é criado o curso de pós-graduação lato-sensu de Políticas 

Territoriais no Estado do Rio de Janeiro que tem seu funcionamento iniciado em 1997. 

Em 2003 é implantado o Curso de Pós-graduação stricto-sensu, o Mestrado em 

Geografia. 

Em 2007 uma reforma interna reestrutura o curso de Geografia. O Instituto de 

Geociências é deslembrado em dois institutos: Geografia e Oceanografia.  O Instituto de 

Geografia passa a se organizar em dois departamentos: Geografia Humana e Geografia 

Física. Muitos docentes do antigo Departamento de Climatologia foram incorporados ao 

Departamento de Geografia Física. Assim, atualmente, o Departamento de Geografia 

conta com 27 professores no quadro permanente, sendo que 20 são doutores, 5 mestres e 

2 especialistas, estes professores antigos docentes oriundos do Departamento de 

Climatologia.7 

 
                                                 
5 MANCEBO, Deise, 1996, p. 17-64; MACHADO, Mônica S, 2005. 
6 MACHADO, Mônica S, 2005. 
7 http://igeogsite.wordpress.com 



As transformações pelas quais passou o Departamento de 
Geografia da Uerj nos últimos anos são percebidas nos campos da 
pesquisa e extensão, com projetos e programas bem estruturados. 
Entretanto, é no ensino da graduação e, agora, no da pós-
graduação (especialização e mestrado), que tais mudanças se 
fazem sentir mais claramente, devido ao novo perfil ao curso, 
voltado para uma formação profissional atualizada e 
impulsionadora do senso crítico. É, também, notório o avanço 
efetivo que a Geografia, na Uerj, vem obtendo com a criação de 
núcleos e grupos de estudos e pesquisas, cursos de extensão, 
inclusive à distância, e de pós-graduação, laboratórios, convênios, 
programas e implantação de novas linhas de pesquisa.8 
 

 

Na atualidade destacam-se nove núcleos de pesquisa, que por sua vez 

dinamizam o Mestrado em Geografia e a integração entre graduação e pós-graduação. 

Cabe também mencionar dois periódicos de expressão nacional do Instituto de 

Geografia. A Revista GeoUerj, com primeiro número em 1997 e a Espaço e Cultura, 

com primeiro número em 1996, além de boletins e cadernos de resultados de pesquisa 

dos Grupos. A seguir a listagem dos grupos de pesquisa mencionados. 

 
1. GEA (Grupo de Estudos Ambientais) 
2. GEOBRASIL – (Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política)  
3. GETER (Grupo de Estudos Terciários do Rio de Janeiro) 
4. GISP (Grupo de Investigação solo/paisagem) 
5. NEGEF (Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense) 
6. NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Espaço e Cultura) 
7. NEPGEO (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento) 
8. NEPPT (Núcleo de Ensino e Pesquisa em Planejamento Territorial)  
9. PET (Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu)  

 

 

2 - O Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) da Uerj foi implantado 

em 2003 e passou a oferecer o Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia, na área de 

concentração Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico, constituída a partir de três 

linhas de pesquisa: (1) Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial; (2) 
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Mudanças Ambientais e Qualidade de Vida; e (3) Dimensões Culturais da Dinâmica 

Sócio-Espacial.  

 
Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial. A partir 
do debate sobre Globalização esta linha contempla as dimensões 
reestruturadoras e as iniciativas de interesse sobre o território. 
 
Mudanças Ambientais e Qualidade de Vida. Voltada para a investigação 
das transformações ambientais e de suas implicações na organização do 
espacial. 
 
Dimensões Culturais na Dinâmica Sócio-espacial. Contempla as 
diferentes práticas, olhares, subjetividades, simbolismos e identidades, 
que realçam a pluralidade da dinâmica sócio-espacial. 
 

 

O Curso de Mestrado foi implantado com objetivo fundamental de promover o 

aperfeiçoamento e a qualificação de graduados em Geografia e em áreas afins. 

Globalização, reestrururação territorial, planejamento sócio-ambiental e cultura 

constituem os alicerces das Linhas de Pesquisa que de modo articulado configuram a 

essência do Curso. Atualmente é composto por 19 docentes, 16 do quadro permanente, 

1(um) do quadro complementar, 1 (um) bolsistas Prodoc e 1 (um) professor visitante, 

distribuídos nas três linhas de pesquisa. 

 

Linha 1 – Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial 

1. Eli Alves Penha (quadro complementar) 
2. Gilmar Mascarenhas de Jesus (quadro permanente, atua também na Linha 3) 
3. Gláucio José Marafon (quadro permanente) 
4. Hindenburgo Francisco Pires (quadro permanente) 
5. Miguel Ângelo Campos Ribeiro (quadro permanente) 
6. Mônica Sampaio Machado (quadro permanente) 
7. Susana Mara Miranda Pacheco (quadro permanente) 
8. Paola Verri de Santana (bolsista Prodoc)  
 

Linha 2 – Mudanças Ambientais e Qualidade de Vida 

1. Antônio Soares da Silva (quadro permanente) 
2. Jorge Soares Marques (quadro permanente) 
3. Liane Maria Azevedo Dornelle (quadro permanente) 
4. Nadja Maria Castilho da Costa (quadro permanente) 
5. Ricardo Augusto Calheiros de Miranda (quadro permanente) 
6. Sonia Vidal Gomes da Gama (quadro permanente) 
7. Vivian Castilho da Costa (professora visitante)  



 

Linha 3 – Dimensões Culturais na Dinâmica Sócio-Espacial 

1. Aureanice de Mello Corrêa (quadro permanente) 
2. Gilmar Mascarenhas de Jesus (quadro permanente, atua também na Linha 1) 
3. Inês de Freitas (quadro permanente) 
4. João Baptista Ferreira de Mello (quadro permanente) 
5. Zeny Rosendahl (quadro permanente) 

 

Para melhor refletirmos sobre as tendências dos estudos da Geografia da Uerj, 

optamos também por oferecer um quadro com as instituições de doutoramento dos 

docentes do PPGEO. A idéia central é identificar as principais influências científicas, 

políticas e espaciais dos docentes. Conforme pode ser notado no gráfico a seguir, a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através de seu Programa de Pós-

Graduação em Geografia, doutorou a maior parte do corpo docente, em seguida a 

Universidade de São Paulo. Apenas três professores obtiveram doutoramento fora do 

país. Situação que singulariza a Uerj, principalmente se comparada a UFRJ.9 Assim, 

temos na Uerj, um quadro intelectual que emerge da “síntese” Rio-São Paulo, ou seja, 

UFRJ e USP. 

 

Instituições de doutoramento dos docentes do PPGEO Uerj 

 
Fonte:  LATTES, CNPq 

GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política) 
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Machado, 2009. 



 

3 - As dissertações defendidas no Mestrado em Geografia, 2003-2009 

 

Durante os seis anos de existência do Programa foram defendidas 80 

dissertações de mestrado, produção bastante significativa. Dentre estas uma premiada 

como melhor dissertação de mestrado em Geografia pela Anpege, em 2007.  A Linha 1, 

Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial, produziu 42 dissertações, 

a Linha 2, Mudanças Ambientais e Qualidade de Vida, 19 dissertações e a Linha 3, 

Dimensões Culturais na Dinâmica Sócio-Espacial, também 19 dissertações.  

 

Dissertações defendidas no PPGEO Uerj, por linha de pesquisa, 2003-2009 

Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial

Mudanças Ambientais e Qualidade de Vida

Dimensões Culturais da Dinâmica Sócio-Espacial

 
Fonte: PPGEO, Uerj.  

                         GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política. 
 

 

Como pode ser observado é expressivo o número de dissertações defendidas na 

Linha 1. Este resultado pode ser explicado não apenas pelo maior número de docentes 

que participam desta Linha, como também pela sua abrangência temática e pelo grande 

interesse dos alunos que ingressam no Programa buscando uma reflexão geográfica a 

partir da ótica da Globalização e da reestruturação espacial. Destacam-se aqui estudos 

urbanos, principalmente relativos à estrutura interna da cidade, e estudos agrários, 

voltados em sua maioria ao planejamento territorial.  



Na Linha 2 a perspectiva ambiental tem sido expressiva e se desenvolve também 

com ênfase ao planejamento com uso do geoprocessamento. Temas como ecoturismo, 

zoneamentos e recursos hídricos se sobressaem. Estudos culturais são desenvolvidos 

pela Linha 3 a partir de uma perspectiva muito singular, priorizando uma abordagem de 

maior proximidade à Geografia Humanística. Destacam-se temas como religiosidade 

católica, cinema, espaço vivido e festas. A cidade do Rio de Janeiro aparece como 

recorte espacial privilegiado em todas para as três linhas.  

Ao analisarmos as dissertações, independente das linhas de pesquisa, é possível 

identificar a maior expressão dos estudos da Geografia Humana. Do total de 

dissertações defendidas no Programa, cerca de 77% estudam temas da Geografia 

Humana.  

 

 

Dissertações defendidas no PPGEO Uerj, por área de conhecimento, 2003-2009 

 
Fonte: PPGEO, Uerj.  

                         GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política. 
 

 

 

Ao classificarmos essas dissertações pode se notar uma certa diversidade de 

áreas de especialização. Com maior destaque e em ordem decrescente estão: a urbana, a 

ambiental, a cultural e agrária. Entretanto, dentre outros estudos cabem ser mencionados 

estudos de história do pensamento geográfico, ciberespaço, Geografia Política e 

geoprocessamento. 
 

 

 



Dissertações defendidas no PPGEO Uerj, por área de estudo, 2003-2009 

Urbana
Ambiental

Cultural
Agrária

HPG
Ciberespaço

Geografia Política
Geoprocessamento

População
Econômica

Ensino

 
Fonte: PPGEO, Uerj.  

                         GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política. 
 

 

A escala geográfica mais verificada nas dissertações confirma a tendência de 

estudo da Geografia. Predominam estudas locais seguidos dos regionais, zonais (aqui 

entendidos como escala intermediária entre o local e o regional), sem escalas (os 

teóricos), nacional e mundial.  

 

Dissertações defendidas no PPGEO Uerj, por escala geográfica, 2003-2009 

 
Fonte: PPGEO, Uerj.  

                         GeoBrasil, Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política. 
 

 

 

 



Considerações finais 

 

Este artigo buscou a partir de um panorama das dissertações defendidas no 

PPGEO Uerj, traçar as tendências dos estudos e pesquisas desenvolvidas em Geografia 

nesta instituição. As descrições aqui apresentadas permitem algumas considerações. 

Antes de mais nada, cabe reforçar que a Geografia nesta instituição foi formada, 

notadamente, a partir da UFRJ e da USP. São Paulo e Rio de Janeiro desempenharam 

papel fundamental na formação dos seus docentes.   

Na realidade, direta ou indiretamente, pode-se dizer que a UFRJ e a USP 

formaram os geógrafos brasileiros até os anos 90. Dessas duas instituições saíram a 

maior parte dos geógrafos que atuam hoje nas universidades públicas brasileiras. A Uerj 

não foge a essa regra. Percebe-se, contudo, que aqui ocorre uma mescla entre a 

formação uspina e a carioca.  Conforme Machado (2009), até 1970 tanto o Curso de 

Geografia da Uerj desempenhou papel secundário na formação dos professores e dos 

geógrafos, no Rio de Janeiro. Secundário, no sentido de não propiciarem aos alunos, 

envolvimentos com pesquisas e estudos da própria universidade, formando basicamente 

o corpo discente para atuar, quase exclusivamente, no ensino básico. Situação que vai 

sendo alterada a partir da década de 1990. 

Assim, em finais do século XX, a Geografia da UERJ suplanta essa condição 

periférica, deixando de ser satélite da UFRJ, e se fortalece como instituição de ensino e 

pesquisa em Geografia. A qualificação e renovação do seu corpo docente foram os 

primeiros passos para a sua ascensão e autonomia. Essa nova condição foi se 

consolidando também com apóio de órgãos de fomentos, principalmente a Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o CNPq e a Capes. 

Condições que possibilitaram também a abertura do PPGEO, que por sua vez fomenta e 

fortalece a graduação. 

Hoje este Programa tem se consolidado a partir de um corpo docente autônomo e 

qualificado que tem desenvolvido estudos, de certa forma, inovadores e de expressão 

nacional. As dissertações aqui defendidas representam um indicador dessa tendência. 

Dos dados demonstrados, cabem três últimas observações. A primeira diz respeito ao 

fortalecimento de três áreas de estudo, a urbana, a ambiental e a cultural, com foco 

prioritariamente no Rio de Janeiro. A segunda refere-se à ênfase dada aos estudos 



geográficos a partir da Globalização. E a última, que parecer estar relacionada aos 

grandes objetivos da própria Uerj, é a preocupação e o envolvimento com as políticas 

públicas e o planejamento, temas recorrentes nas dissertações do Programa. 
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