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Resumo 

 Este trabalho versa sobre três instituições produtoras de Geografia no Brasil entre 

1838 e 1934. Tem por objetivo relembrar às novas gerações a existência e o contexto de criação 

do Imperial Colégio D. Pedro II (1838), do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) e 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (1883) com seus congressos nacionais; até antes da 

criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934. Para tanto, realizou-se  levantamento 

bibliográfico-histórico. Objetiva-se, outrossim, que tal leitura possa servir para a melhor 

identificação do que se denomina simplesmente de Geografia Tradicional; alertar para o fato 

dessa Geografia ter sido fundamental à institucionalização do saber geográfico no Brasil; 

recuperar sua importância na compreensão do contemporâneo bem como estimular pesquisas.   
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Introdução   

 O  presente artigo relaciona-se indiretamente à pesquisa sobre as abordagens da 

relação cidade-água1 em publicações selecionadas da Associação dos Geógrafos Brasileiros 

(AGB), criada em 1934. Estão em término o fichamento dos eventos acadêmicos nacionais e os 

artigos dos anais respectivos, organizados pela entidade, de 1945, ano da primeira assembléia 

                                                
1 CUSTÓDIO, Vanderli (2006).  
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nacional, a 2004, ano de início da investigação. Porém, no processo de registro surgiram lacunas 

que nos levaram à análise do período antecedente à institucionalização da chamada Geografia 

Moderna no País, ou seja, antes da década de trinta.  

 Além disso, questionando alguns discentes de graduação pudemos verificar que, 

no geral, desconhecem a existência do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB); a 

realização de eventos nacionais organizados pela também deslembrada de muitos, Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro (SGRJ)2, a partir de 1909; que ignoram e, igualmente estigmatizam, 

toda a Geografia produzida antes de meados da década de 1980 –  anos caracterizados pela 

Geografia Crítica. Por todas essas justificativas elaboramos, como produto derivado da pesquisa 

principal, um arrazoado das instituições antes mencionadas.    

 É oportuno esclarecer que História do Pensamento Geográfico no Brasil diz 

respeito às obras e autores que pensaram “geograficamente” o País, sejam eles de qualquer 

proveniência formativa; distinto de História da Geografia no Brasil, aquela relacionada 

especificamente à institucionalização do campo de saber geográfico, produzida por instituições e 

autores geógrafos. Com rigor, esta última tem início em 1934, com a criação do primeiro curso 

numa universidade – sinônimo de ensino e pesquisa, conjuntamente.  

 A institucionalização de um saber (BOURDIEU, 2004)3 significa que ele é 

portador de relevância para grupos sociais influentes, mas qual contexto determinou tal 

relevância? Diríamos que a Geografia existe onde há homens com qualquer grau de organização 

social, assim no Brasil ainda estamos por investigar sobre uma Geografia Indígena, mas temos 

registros dos conhecimentos de cunho geográfico produzidos pelos primeiros religiosos, 

cartógrafos e militares componentes da tripulação das embarcações portuguesas no tempo da 

Colônia, bem como há registros preciosos dos naturalistas viajantes, sobretudo a partir da 

chegada da Família Real, no Rio de Janeiro, em 1808 e, da criação do Brasil Império (1822).   

                                                
2 A partir de 1945 teve o nome alterado para Sociedade Brasileira de Geografia (SBG). 
3 Sobre como os saberes se tornam estratégicos recomenda-se várias das obras de BOURDIEU, Pierre (2004).  
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 O período aqui pesquisado de 1838 a 1934 foi caracterizado por projetos nacionais 

que tornaram estratégicos os saberes geográfico4 e histórico a ponto de serem institucionalizados. 

Sob perspectiva  ideológico-cultural o período é caracterizado pelo ideário de civilizar o Brasil.  

 

A Geografia no ideário de civilizar o Brasil   

 O modelo no qual os grupos humanos se fixam, se constituem em sociedade, 

constroem uma identidade de nação e legitimam o poder sobre uma porção delimitada da 

superfície terrestre (um território) constituindo um Estado-nação aos moldes dos surgidos na 

Europa a partir do final do Feudalismo5, não ocorreu no Brasil. Em 1822 a Colônia obteve a 

independência política e se tornou um Estado imperial. O monarca elaborou uma Constituição 

(1824)6 com vistas à administração de um território pouco conhecido, desarticulado"7 e mal 

definido.  Porém, era um Estado constituído no papel, sem um povo identificado como nação. 

Havia proprietários de terras e de escravos, profissionais liberais, homens livres pobres e milhares 

de escravos – uma população, mas não uma sociedade brasileira. Havia uma estrutura social 

hierárquica que se objetivava perpetuar, embora fosse necessária ampla legitimação do poder 

político recém-instaurado. Um modo de fazê-lo seria a partir da criação de um interesse comum 

catalisador do empenho “nacional” – como a delimitação das fronteiras – e do molde de uma  

nação brasileira que fizesse a vez de uma sociedade brasileira. Tratava-se de inventar uma 

verdade8 e com ela ensejar uma transformação de cunho social e político, caracterizada por 

conservadorismo9 e etnocentrismo. 

 Para os intentos do Império (1822-1889) e da República (1889-1930) a Geografia, 

como possibilidade de (re)conhecimento do território e da “nação” ganhou significância 

                                                
4 O mesmo não aconteceu com o campo do saber denominado Folclore, de interesse de muitos intelectuais nos anos 
1920 e 1930, por ex. Mário de Andrade  (1893-1945) e Ernani Silva Bruno (1912-1986).   
5 BOBBIO, Norberto (1995).  
6 Uma Constituição liberal, que trouxe pela primeira vez a definição de uma “cidadania brasileira” e os direitos  a ela 
vinculados. Constituição cidadã, mas com manutenção da escravidão, como foi comum em toda a Afro-América.  
(MATTOS, Hebe M., 2000, p.7-9). 
7 PETRONE, Pasquale. (1973, p.49-59). O autor discute o arquipélago Brasil, porém na perspectiva de uma divisão 
regional do trabalho, pela qual existiria integração e articulação econômico-territorial entre as diversas atividades 
econômicas e não arquipélagos.   
8 FOUCAULT, Michel. (1979). 
9 MORAES, Antônio C. R. (2002). 
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tornando-se um conhecimento  disseminado e valorizado em todo o ensino escolar, onde era 

ministrada por políticos, advogados, médicos, militares e engenheiros10 – tornou-se, mas que na 

Colônia, um conhecimento-instrumento estratégico.11 

 É neste contexto que ocorreram as criações do Imperial Colégio D. Pedro II12 e do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro13, ambos em 1838, na cidade do Rio de Janeiro, 

capital do Brasil desde 1763. Duas instituições muito importantes para a produção e difusão da 

Geografia e da História do e no País. 

 O Colégio foi freqüentado por eminentes grupos econômicos e políticos14, cujos 

privilégios eram os de egressarem com formação de Bacharel em Letras e habilitados ao ingresso 

direto nos cursos superiores, em maioria, no de Direito. O Colégio, existente até os dias atuais, 

teve professores do calibre de Aurélio Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu, Euclides da 

Cunha, Manuel Bandeira dentre outros e, alunos como Floriano Peixoto, Mário Lago, Oswaldo 

Cruz e Pedro Nava.    

 As disciplinas de Geografia e História se tornaram fundamentais para a construção 

de uma nação de elite, para as elites. Uma estrofe do hino oficial do Colégio D. Pedro II revela a 

“missão”15 “iluminista” que as elites de então se auto-outorgavam: “Nós levamos nas mãos, o 

futuro de uma grande e brilhante nação. Nosso passo constante e seguro rasga estradas de luz16 na 

amplidão.”  

 O Colégio teve um diretor importante para a Geografia brasileira: Carlos Delgado 

de Carvalho (1884-1980), professor-referência do ensino da disciplina17 durante a primeira 

                                                
10 Autodidatas que no final do século acompanhavam atentamente a revolução da ciência na Europa, principalmente 
os avanços das ciências naturais por conta da ampla divulgação das obras de Alexander von Humboldt (1769-1859), 
Karl Ritter (1779-1859) e Charles Darwin (1809-1882) a partir da segunda metade do século XVII. 
11 PETRONE, Pasquale.  (1979, p.319) 
12 ROCHA, Genylton O. R. da. (2002).   
13 ARAÚJO, Regina C. C. de. (2001). 
14 As mulheres só tiveram acesso em meados da década de vinte.  
15 Termo capcioso, sobretudo considerando a história do Brasil, marcada por um missionarismo investido de boas 
intenções, mas nem por isso menos perverso e violento. Incrível como entidades e órgãos diversos, empresas de 
vários setores, inclusive instituições educacionais, que sequer possuem perfil religioso, teimem em utilizar esse 
termo ao invés de afirmar que possuem objetivos, tarefas, intenções, metas. 
16 A referência ao Iluminismo é explícita. 
17 Também se dedicou à História e à Sociologia. 
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metade do século XX18. Delgado esteve atento às demandas colocadas pelo contexto político 

daquele presente, levando à escola, por intermédio dos livros didáticos de sua autoria, a questão 

das fronteiras nacionais19 e do papel do Estado, além de se enveredar por preocupações 

metodológicas nas quais ressaltava a importância de um novo ensino de Geografia. Se o autor e 

suas obras foram conservadores e pró-interesses do Estado, ou não, cabe estudá-los. Felizmente, a 

importância de Delgado de Carvalho têm merecido pesquisas contemporâneas de resgate20, mas 

ainda incipientes em termos quantitativos.    

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) teve como patrono e presidente o 

próprio D. Pedro II, que inclusive, foi um membro atuante. Os objetivos21 da entidade ao refletir 

sobre a nação eram os de: 

Art.1º – Coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos 
necessários para a História e Geografia do Brasil e assim também 
promover os conhecimentos destes dois ramos científicos, por meio do 
ensino público, logo que os cofres sociais o permitissem.   

 

 Fundado por um grupo de vinte e sete ilustres, altos funcionários do Império – 

militares, negociantes, religiosos, políticos, bacharéis e magistrados, além de professores, 

inclusive do Colégio D. Pedro II – o Instituto veiculou na sua publicação maior, a Revista 

                                                
18 PONTUSCKA, Nídia N. (2001, p.111-142). Segunda a autora “A Metodologia do ensino geográfico, publicado 
em 1925, constituiu o trabalho mais importante da geografia do Brasil, na primeira metade do século XX, escrito por 
Delgado de Carvalho, professor e diretor do tradicional Colégio D. Pedro II e o primeiro a se preocupar com o ensino 
de geografia, fundamentado pelo método de pesquisa e ensino da época e propondo uma distribuição mais precisa e 
lógica dos conteúdos. Esse estudioso interferiu inclusive nas concepções dessa disciplina nas reformas de ensino 
ocorridas no início do século em nosso país”.(p.113) 
19 CARVALHO, Carlos D. (1929). Os temas tratados seriam: “I – Preliminares: incluía os temas gerais, os 
progressos da geografia, a atitude dos mestres, as possibilidades, os estados primários e a escolha dos tipos; II – 
Geografia política: povo, nação, país, estado; divisão geral, objeto da geografia política; definição;  III – Mobilidades 
dos povos: dentre outras, aborda as migrações primitivas, a ação dos meios e o ecúmeno;  IV – O Estado: sua 
formação, suas modalidades e evolução;  V – A posição e o espaço: teoria da posição, posição política; teoria do 
espaço e espaço brasileiro;  VI – Fronteiras, em que se destacam: teoria da posição, evolução das fronteiras, os tipos 
de fronteira, as fronteiras naturais;  VII – Cidades políticas, em que se trata: de Salvador, um centro político 
histórico; de Belém, como uma cidade militar; de Petrópolis (RJ), como um centro de colonização; de Ribeirão Preto 
(SP), como um centro econômico; e de Belo Horizonte, como um centro administrativo.”  
20 FERRAZ, Cláudio B. O. O discurso geográfico: a obra de Delgado de Carvalho no contexto da geografia 
brasileira – de 1913 a 1942. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – FFLCH da USP, 1996. SCABELLO, 
Andréa L. M. Carlos Miguel Delgado de Carvalho: imagem como recurso didático – um estudo do caso geografia 
do Brasil (1913) e geografia física e humana (1943). Tese (Doutorado em Geografia Física) – FFLCH da USP, 2004. 
21 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/ihgb>. Acesso em: 26 jan. 
2009. 
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Trimensal do Instituto22, e nas dezenas de institutos congêneres fundados a partir de então em 

vários estados e cidades do País23, o perfil de nação e de cidadão brasileiros almejados pelos 

letrados.  

 Preocupavam-se em ressaltar a diversidade do quadro natural, em traduzir o 

significado dos topônimos, em descrever, (re)conhecer e delimitar o território e ressaltar as 

contribuições prestadas por índios, negros, mulatos, caboclos, sertanejos, para o processo de 

expansão dos fundos territoriais (MORAES, 2002, p.112-120)24 do País. Aliás, tais 

contribuidores eram mencionados como sujeitos do passado, em vias de extinção25 por 

intermédio de um processo de evolução natural que os eliminaria em prol dos mais fortes; e já 

chegara o momento de cederem vez aos tipos humanos – brancos – capazes de construir um 

Brasil “civilizado”26 aos moldes dos padrões Iluministas e da filosofia Comtiana européia. 

Segundo Mattos (2000, p.18):  

[...] a noção de raça foi uma construção social do século XIX – 
estreitamente ligada, no continente americano, às contradições entre os 
direitos civis e políticos inerentes à cidadania estabelecida pelos novos 
estados liberais e o longo processo de abolição do cativeiro –, esta 
construção, no Brasil, se fará especialmente problemática. 

 

 Construção problemática porque assentada em um “[...] complexo jogo 

classificatório/identitário [...]” (Idem, 2000, p.19), estreitamente relacionado com a questão de 

qual “brasileiro” teria direito a porções do território nacional.27 Tratava-se do esquecimento do 

                                                
22 Cujo primeiro número saiu um ano depois de sua fundação, em 1839. Publicada ainda nos dias atuais sob o nome 
de Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  
23 Atualmente em torno de cinqüenta. 
24 MORAES, Antônio C. R. (2002).  
25 Tipos regionais que, após o advento modernista da década de 1920, seriam descritos à exaustão nos anos 40 e 50, 
nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado no Estado-Novo Getulista, em 1938.   
26 Os brancos transplantados, de várias origens, aqui se sentiam europeus e assim interpretavam o país, como diz 
PETRONE, Pasquale (1979, p.307): “[...] a partir de posições etnocêntricas – europeicêntricas – freqüentemente 
estereotipadas e não raro preconceituosas.”    
27 De certo modo definidas na Lei de Terras de 1850.  
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“atraso” que significavam os mestiços28 e da defesa da introdução de imigrantes europeus 

brancos no País29,30.                         

 O apoio teórico às proposições de cunho natural-evolucionista foi encontrado nas 

academias européias, principalmente na França e na Alemanha, onde se institucionalizava uma 

Geografia considerada Moderna ou Científica
31, ensejada pela guerra fronteiriça entre os dois 

países em 1870. Assim, conforme as demandas da diplomacia e do Estado brasileiro32 e das 

leituras de Jacques Ancel, Camille Vallaux, Jean Brunhes, Albert Demangeon e Lord Curzon, 

sobretudo na Primeira República (1889-1930),  foram produzidos os conhecimentos sobre a 

nação e o território brasileiro pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).      

 Toda a produção do IHGB, atualmente dedicado à preservação da memória e de 

documentos, está à disposição nos artigos da Revista do IHGB editada regularmente no Rio de 

Janeiro. E, independentemente do cunho ideológico elitista e conservador das produções, é um 

conhecimento que muito diz da criação e uso de ideologias geográficas33 – relação entre cultura e 

política – na construção do Brasil atual, portanto um saber merecedor de reflexões apuradas.   

 Como parte do contexto político-econômico efervescente caracterizado pela 

extinção do tráfico negreiro imposto pela Inglaterra ao Brasil, (Lei Eusébio de Queirós, 1850), 

pelo questionamento da monarquia e iminência da República (1889), multiplicaram-se pelo País 

instituições culturais destinadas exclusivamente à História e à Geografia. É o caso da Sociedade 

                                                
28 Uma espécie de “fardo do homem branco”.  
29 Por exemplo, PAULA SOUZA, Geraldo H. (1935) escreve: “Pouco vos direi da população da Baía. Dos Estados 
brasileiros é este talvez um dos mais prejudicados pelo regime da escravidão. Sede de governo colonial, centro dos 
primeiros impulsos de civilização, o negro para aí se dirigiu em grande massa, para a exploração agrícola incipiente. 
§ O senhor branco em menor número, não soube como em S.Paulo orientar a imigração européia para lá, afim de 
gradualmente substituir o negro. A mestiçagem verificou-se em mais larga escala invadindo quase todas as camadas 
sociais, embora se destaquem ainda muitos núcleos brancos de famílias tradicionais que procuram conservar a pureza 
de sua raça e o vigor de suas qualidades.“ (p.184)  Ver. principalmente o autor  Nina Rodrigues (1862-1906), médico 
maranhense caracterizado pelo discurso racista. 
30 ROSSEAU, Nicole; RESSE, La Tanya L. (2009. p.115-137). 
31 Ver. QUAINI, Massimo. (1983). Apenas para explicitar que o conhecimento geográfico vem desde a Grécia com 
Estrabão e Anaximandro. 
32 MENEZES, Maria L. P. (2006). 
33 MORAES, Antônio C. R. (2005).  
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de Geografia do Rio de Janeiro (SGRJ), fundada em 188334, não por acaso no Rio de Janeiro, 

lócus de uma discussão acumulada  sobre o futuro do País.  

 Os seus membros se confundirão com os integrantes do corpo docente do Colégio 

D. Pedro II e dos Institutos Históricos e Geográficos semeados35 pelo Brasil afora. No final do 

século, e, sobretudo após a Constituição Federal de 189136, as preocupações com o território 

recrudesceram: na SGRJ predominavam as discussões sobre os problemas fronteiriços externos e 

internos37–, a desarticulação e integração territorial, as questões regionais e estaduais.  

 Diante da consideração da necessidade  de melhor conhecer o País, o catarinense 

José Arthur Boiteux (1865-1934)38 – político, jornalista, pesquisador, historiador, ficcionista e 

um dos criadores do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em 1896 – idealizou a 

realização de eventos nacionais de Geografia, organizando o primeiro Congresso Brasileiro de 

Geografia (CBG) em 1909, na cidade do Rio de Janeiro.            

 Os eventos, e as respectivas apresentações de trabalhos, organizados pela SGRJ 

detinham um discurso grandiloqüente quanto aos aspectos e riquezas naturais do território, e 

megalomaníaco quando se referia aos “grandes homens” do passado que lutaram pela garantia ou 

expansão das fronteiras e pelas “tradições culturais”. O perfil conservador caracterizará mais essa 

instituição produtora de conhecimentos geográficos atrelada aos interesses do Estado e dos 

grupos civilizatórios.  

 Maria Lúcia P. Menezes (2006, s/p.)39 assim resume o significado da produção 

dessas instituições até a década de trinta, quando o ideário do civilizar o País começa a ser 

substituído pelo de modernizá-lo:      

         Tal significa que o início do processo de construção de um saber 
geopolítico e sua autonomização no campo acadêmico e institucional se 

                                                
34 Aos moldes das várias Sociedades do gênero criadas na Europa no mesmo período com o objetivo de financiar 
viagens exploratórias à África e à Ásia – Era o imperialismo. Ver. filmografia: As montanhas da lua (Montains of 

the moon), Dir. Bob Rafelson, produtora Carolco Pictures, distribuidora Tel Vídeo. EUA, 1990.   
35 Alusão intencional ao denominado modo espanhol de construir cidades.  
36 Trouxe artigos que rearranjaram diversas atribuições federais e estaduais, gerando conflitos internos de cunho 
territorial-fronteiriço que perduraram por décadas. 
37 MAGNOLI, Demétrio. (1997). 
38 FUNDAÇÃO BOITEUX. (2009).  
39 MENEZES, Maria L. P. (2006).  
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dá paralelo ao continuar do processo de autonomização da própria ciência 
geográfica, que contava com espaços de reflexão e divulgação 
representados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, 
pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, além dos docentes do 
Colégio Pedro II, além de constituírem lugares de propagação editorial do 
conhecimento geográfico.  

 Desse modo, assim como o Colégio Pedro II e o IHGB, os eventos organizados 

pela SGRJ precisam ser relembrados. Segundo Hélio de A. Evangelista (2003, passim)40 as 

informações são fragmentadas, mesmo assim, o autor indica a realização de oito congressos com 

certa regularidade entre os anos de 1909 e 1926 e, outros dois41 realizados na década de quarenta 

sob a organização de outra instituição. O quadro-resumo abaixo (Quadro 1) nos fornece uma 

noção do porte dos oito primeiros eventos:    

Quadro 1 
Primeiros Congressos de Geografia no Brasil (1909-1926) 

Congressos 1º  2º 3º 4º 5º 6º 7º  8º  
Ano 1909 1910 1911 1915 1916 1919 1922 1926 
Local Rio de 

Janeiro 
RJ 

São Paulo 
SP 

Curitiba 
PR 

Recife 
PE 

Salvador 
BA 

Belo 
Horizonte 
MG 

Paraíba (*) 
PB 

Vitória 
ES 

Período 7-16 
 set. 

7-16 
set.  

7-16 
set. 

7-16  
set. 

7-16  
set. 

7-16 
set. 

1-10  
out. 

24-30 
nov. 

Presidente Marquês do 
Paranaguá 

Domingos 
Jaguaribe  

Dr. Jayme 
Dormund 
dos Reis 

Dr. Pedro 
Celso Uchoa 
Cavalcanti 

Dr. 
Theodoro  
Sampaio.  
Homem de 
Melo (Pres. 
de honra).    

Gen. 
Thaumatur- 
go de 
Azevedo 

Dr. Diogo 
de 
Vasconce- 
los 

Gen. 
Cândido 
Mariano 
da Silva 
Rondon 

Adesões 557 348 366 213 1.057 464 94 225 
Trabalhos 
apresenta- 
dos 

108 79 79 48 111 69 26 55 

Anais 12  vols. 
1.494 pgs. 

(-) (-) 4  vols. 
543 pgs. 

2  vols. 
1.877 pgs. 

(-) 1  vol. 
251 pgs. 

1 vol. 

Fonte: EVANGELISTA, H. de Araújo (2003, p.11 e 12). CUSTÓDIO, V.  
(*) Atual cidade de João Pessoa. (-) sem informações 
 

 Os participantes, em grande número, eram autoridades políticas e profissionais 

liberais como ministros, governadores, prefeitos, militares, desembargadores, religiosos, 

                                                
40 EVANGELISTA, Hélio de A. (2003).  
41 O 9º. Congresso Brasileiro de Geografia (CBG), ocorreria em Florianópolis, de 7 a 16 de setembro de 1940 e 
contaria com 215 trabalhos apresentados. Teve os préstimos da SGRJ, o patrocínio do Conselho Nacional de 
Geografia e a presidência do Ministro Bernardino José de Sousa. O 10º. CBG foi realizado na cidade do Rio de 
Janeiro, de 7 a 16 de setembro de 1944, com promoção da SGRJ, patrocínio do Ministério da Educação, da Prefeitura 
do Distrito Federal e do IBGE e, presidido por ninguém menos que Getúlio Vargas.  
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jornalistas, engenheiros, farmacêuticos e professores, e caracterizavam o amplo interesse que as 

questões territoriais despertavam.   

 Os Congressos funcionavam, na década de vinte, antes do advento do rádio no 

Brasil, como uma espécie de palanque, uma ribalta, uma forma de as personalidades se 

evidenciarem – era um verdadeiro evento social. As questões fronteiriças interestaduais  e entre o 

Brasil e os países vizinhos davam o tom nacionalista das exposições, tanto que se procurava 

marcar o início dos certames, que duravam dez dias, na data de sete de setembro, dia da 

Proclamação da Independência.  

 Inexistia, apesar do porte da SGRJ, uma comissão organizadora dos eventos que 

sobrevivesse de um Congresso a outro. Os eventos eram estruturados por intermédio de uma rede 

de conhecidos e auxiliados por ilustres dos locais onde eram realizados.  

 O caráter acadêmico-científico, apesar das leituras e incorporações das idéias dos 

geógrafos franceses e, mesmo de se falar de uma Geografia Moderna, era duvidoso porque 

turvado pelo excessivo perfil politiqueiro e ufanista sobre o território. Os trabalhos, com raras 

exceções, eram imensas listas, verdadeiros apontamentos, com descrição e ausência explicativa. 

Importante frisar o “com descrição”, porque as novas gerações consideram um demérito um 

trabalho ser descritivo, mas ignoram que a descrição, apoiada numa observação detida, é  passo 

importante, por exemplo, para o estudo da paisagem. A descrição é sempre fruto de observação 

direta ou indireta e como tal é etapa fundamental em vários tipos de investigações científicas 

(geográficas) até os dias atuais – vide os trabalhos de campo in situ tão apreciados pelos 

discentes. O problema é permanecer somente nesta etapa e não a etapa em si.     

Interessantes, os títulos das Seções Temáticas são registros de assuntos emergentes 

naquele tempo presente, alguns foram esquecidos e outros retomados depois de décadas, como 

recentemente a Geografia da Saúde, cujos autores contemporâneos fazem questão de 

distinguirem da antiga Geografia Médica, considerada fruto do Imperialismo.  

 Como exemplo de trabalho apresentado nos eventos, vale transcrever, tal como 

constam, trechos de um artigo apresentado no 6º. CBG, ocorrido em 1919, na cidade de Belo 

Horizonte. Trata-se do texto “Physiographia de Alagoas”, do Dr. M. Moreira e Silva. No artigo, 
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as cidades constam do item hidrografia como referência de nascente, foz ou proximidade de um 

curso d’água. Explicitando uma Geografia de cunho mnemônico reproduzimos parte de uma 

longa listagem de afluentes de ambas as margens do rio São Francisco: 

O rio Camaragibe por camara-hyp  “rio dos (p.17) camarás”, que é 
navegavel até a cidade do Passo de Camaragibe e nasce no sítio 
denominado Olhos d’Agua, proximo á serra do Bolão. (p.18)  
 
O rio Mundahú por amanda-hu ou, melhor, amana-hú  “rio das chuvas 
ou das cascatas”, que nasce em um logar denominado Mundahú, nas 
proximidades de Garanhuns, em Pernambuco, e desemboca na lagôa do 
mesmo nome ou do Norte, depois de um curso de 190 kilometros. (p.19) 
(Grifos do autor) 

  

O mesmo procedimento é utilizado para fazer referência às lagoas da região: 

 

[...] a Boacica, ao sudoeste da villa de Triumpho (p.23); 

a do Coqueiro, junto ao povoado de Collegio; 

as do Tapuyo e Santo, aos lados de S. Braz;  

a Comprida, acima desta villa;  

as do Carlos e Igreja, proximas á cidade de Traipú;  

a do Sacco do Medeiros, acima de Traipú; 

a Funda, acima de Bello Monte; e 

as do Porto e Pão de Assucar, aos lados da cidade deste nome. (p.24) 

(Grifos do autor)  

 

 No Parecer de aprovação do artigo o relator42 justifica a importância da publicação 

do trabalho nos Anais do 6o. Congresso:   

                                                
42 Trata-se de Pedro Celso Uchoa Cavalcante, relator da Comissão do VI Congresso. O Parecer favorável foi 
proferido no dia 14 de setembro de 1919. 
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Escripta em stiylo leve e claro, como convem ás obras didacticas ou de 
vulgarização scientifica, a “Physiographia de Alagoas” não se limita a 
ser unicamente um feixe de dados colhidos em autores vários que se têm 
occupado com a geographia physica dessa região brasileira, mas encerra o 
resultado de preciosas observações pessoais, quer para corrigir erros 
dominantes, quer para addicionar novos conhecimentos.  
  A’ parte expositiva dos accidentes geographicos, mineraes, 
flora e fauna, onde a concisão não exclue a precisão, segue o estudo do 
ar, do clima e do solo [...]. Os mappas e o appendice que esclarecem o 
texto, adaptam a bem elaborada monographia ao uso escolar.  
       Em conclusão, [é uma] contribuição exponencial da elevada cultura e 
muito amor aos estudos geográficos do seu autor, [...] que ainda serve [...] 
para mais larga vulgarização dos conhecimentos geographicos que 
compendia, como ainda para incitamento á apresentação de trabalhos 
congeneres em outros Estados da União.  (Grifos nossos) 

   

 São plenamente identificáveis os elementos e os objetivos da Geografia então 

realizada: lia-se Friedrich Ratzel (1844-1904) e Vidal de La Blache (1845-1918), além do 

mencionado anarquista Élisée Reclus (1830-1905); o olhar era naturalizante, com exacerbado 

determinismo geográfico, sobretudo climático; a observação, a descrição, a enumeração, a 

taxonomia e a compartimentação completavam o cunho positivista das produções.   

 O objetivo didático-escolar era o de “vulgarizar” junto aos estudantes os elementos 

constituintes dos fundos territoriais brasileiros por intermédio de mapas e de uma descrição 

extensa (localização) sem necessidade de explicações – salvo as de cunho determinístico-

climático. Esta era a tônica da Geografia daquele presente, vale reiterar, daquele presente no qual 

o Estado e os letrados visavam criar e afirmar a nação que lhes convinha.  

 Faz-se importante ressaltar que dentro de um mesmo período, intenções e caldo de 

cultura, há autores que se distanciam, avançando. Por exemplo, não se pode dizer que os trechos 

antes citados do Congresso de 1916 sejam do mesmo perfil dos escritos pelo engenheiro-

geógrafo Theodoro Sampaio (1855-1937)43, que inclusive, participou de vários dos Congressos 

da SGRJ.   

                                                
43 COSTA, Luiz A. M. (2001). Theodoro formou-se em engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 
1877. O primeiro trabalho na área foi como participante da Comissão Hidráulica do Império, criada em 1879, que 
empreendeu viagem pelo Rio São Francisco. Dessa expedição fazia parte Orville Derby (1851-1915), geólogo norte-



 13

 Observemos os trechos do diário escrito pelo autor na viagem realizada ao longo 

do Rio São Francisco, em 1879, publicado44 em 1903: 

Partimos rio acima de velas enfunadas [...] gozando da paisagem mais de 
largo, distinguindo por sobre a vegetação monótona das caatingas as 
linhas do relevo do terreno distante, e mantendo-nos como que a igual 
distancia de ambas as margens, que nos parecem deshabitadas. (p.64) 
 
Daqui para cima [Cidades de Bôa Vista e Capim Grosso], em ambas as 
margens do Rio S. Francisco não faltam moradores. A população é 
mesmo numerosa, bem pouco productiva. Vive alheia às leis econômicas. 
Produz apenas o preciso para viver. Não importa, porque não produz para 
trocar, nem troca ou permuta, porque não tem mercado onde fazel-o. 
(p.68) 
 
[Em terra o autor observa]: “As casas voltam-se todas para as estradas, 
onde o comercio é frequente e não raro deixam o rio distante por causa 
das enchentes. Razão porque quem navega nem sempre dintingue através 
da vegetação marginal os povoados, que aqui vai deixando para traz de si. 
(p.68)   
 
 No interior das casas não havia mais que sala, quarto, corredor e cosinha; 
o chão duro, mas excavado pelo transitar e varrrer [...]. A um canto, 
estava o pote cheio d’agua que se ia buscar no rio, cuja qualidade 
todos nos gabavam, pois é crença geral que a água do S. Francisco, não se 
corrompe.[...]. (p.69) 
 
Até Joazeiro, na altitude de 420 metros, a navegação fluvial é cheia de 
dificuldades pelo grande numero de cachoeiras, que no rio contam, 
todas, aliás, susceptíveis de melhoramentos. (p.71)  

 

        Não cremos, porém, que esse melhoramento venha a ser preferido ao que pode trazer 

uma estrada de ferro do Joazeiro, centro abastecedor destas paragens, e por onde podem escoar-se 

productos do valle em demanda do porto da Bahia, muito mais directamente do que descendo o 

                                                                                                                                                        
americano, considerado o pai da geologia brasileira, de quem Theodoro foi grande amigo até o suicídio de Orville 
em 1915.  
44 O texto: "O Rio S. Francisco e a Chapada Diamantina" foi publicado primeiro na Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1903; depois na Revista Santa Cruz, de São Paulo, em 1906. Nós utilizamos 
a segunda edição em livro lançada pela Livraria Progresso Editora, de Salvador, em 1955. Recentemente, em 2002, a 
Companhia das Letras, de São Paulo, relançou a obra. 
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rio  até á sua barra, que é tão difficil pratica, e cujos dispendios para melhoral-a ninguém jámais 

calculou. (p.72) 

  

A cidade de Joazeiro é com razão considerada o emporio do sertão do S. Francisco.  

        

 A sua zona de influencia commercial que, por um lado, atinge Cabrobó 203 kilometros 

rio abaixo, por outro, a Januaria 1054 kilometros, rio acima, affectando ainda os sertões do 

Piauhy por Oeiras e Paranaguá e os de Goyaz por Palmas e Natividade, é, sem duvida, uma das 

mais vastas do Brazil central.(p.73) 

   

      [Ainda sobre Joazeiro] “[...] o aspecto de uma côrte do sertão. As suas construções 

em que se procuram abservar certo gosto architectonico, a sua nova e boa egreja matriz, o theatro, 

uma grande praça arborisada, ruas extensas, commercio animado, porto profundo e amplo, 

exhibindo uma verdadeira frota fluvial, população alegre e activa de mais ou menos tres mil 

(p.,73) habitantes, davam-nos uma impressão tão favorável de progresso, de riqueza e de 

actividade que nos alegrava e nos levava a mudar o conceito que vinhamos fazendo deste rio e 

dos seus adustos sertões.  

 
        [...] o Joazeiro, fundado pelos fins do século XVII, se tornou logo 
um centro preferido das tansações commerciaes destas regiões, e cresceu 
e se constituio o foco mais poderoso da civilisação e da riqueza desta 
parte do Brasil que se pode designar como a região media dentre os rios 
S. Francisco e Tocantins. Por essa razão é aqui commumente 
denominada a praça entre os sertanejos mantendo com o porto da Bahia 
um grosso trato [...]. (p.74) 
                              
      Notamos na população do Joazeiro a mais obsequiosa attenção e 
urbanidade. (p.74)  (Os grifos em itálico são nossos)   

 

 Theodoro, diferentemente da esmagadora maioria, mesmo num simples diário de 

viagem, mencionava as causas dos fatos que observava e descrevia, por uma ótica mecanicista, 
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mas isso não descaracteriza o avanço do ir além da excelente descrição e da taxonomia pura e 

simples – buscava  explicações (por causa, razão porque, não cremos, é com razão, sem dúvida, 

davam-nos uma impressão, por essa razão...), num tempo em que o “onde” predominava sobre o 

“por que” nos estudos geográficos. Além disso, o autor possuía notável domínio terminológico. 

Percebe-se que possuía aguçado senso de relação entre fenômenos: cidade-forma, rio-estrada, 

atividade comercial45 e modo de vida, além de preocupações sócio-econômicas. Assim, mesmo 

capturado pelo ideário da “civilização”, “urbanidade” e “progresso”, que encaixa sua obra no 

contexto daquele presente político, ideológico e técnico, Theodoro alçou vôo.     

 

Considerações Finais   

            O período estudado (1838-1934), denominado de fase46 Pré-Científica da 

Geografia no Brasil, elaborou uma produção de tal modo entrelaçada com os interesses do 

Estado brasileiro em formação que possibilitou a institucionalização do campo de saber 

respectivo na USP, criada em 1934, e com ela a implantação de uma Geografia Moderna ou 

Geografia Científica, trazida por Pierre Deffontaines e Pierre Monbeig, autores que atacaram de 

forma severa a Geografia feita até então, denominando-a de “saber inútil”, criando uma 

Associação dos Geógrafos Brasileiros, em 1934, e uma publicação correspondente – a revista 

intitulada somente de Geografia.  

 É justamente esta Geografia Moderna que a Geografia Quantitativa, inicialmente, 

e depois a Geografia Crítica irá combater nos anos 1980, sobretudo porque descritiva e 

despossuída de base teórica. Os geógrafos críticos se contrapuseram a  todas as anteriores – à 

Geografia Pré-Científica, à Geografia Moderna e à Geografia Quantitativa – por conta do norte 

                                                
45 Faz lembrar o conceito-chave de “complexo geográfico” característico da obra de Pierre Monbeig. Ver. DANTAS, 
Aldo. (2005).  
46 Existiram outras fases: os indígenas realizaram uma Geografia com poucos testemunhos, ainda por ser descoberta 
(até 1500). Os militares, cartógrafos e religiosos fizeram a sua em prol da Coroa portuguesa e da igreja católica 
(1500-1808), respectivamente. Os naturalistas e viajantes, por sua vez, realizaram a sua (1808-1838) e; os 
normalistas, advogados, médicos, engenheiros e autodidatas sistematizaram a sua no Colégio D. Pedro II, no 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (1838-1934). 
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positivista e neopositivista apresentados por elas; por serem fechadas em si mesmas, distantes da 

Filosofia e das perspectivas marxistas47.   

 O estigma  das novas gerações contra a Geografia Tradicional – qual delas 

mesmo? – é mais causado por ignorância do que por conhecimento de pesquisa. Inegável é que 

todas as geografias48 antes referidas serviram aos seus senhores e, queiramos ou não, 

contribuíram para o estágio atual da Geografia produzida no Brasil, e pelo menos por isso 

merecem ser respeitadas, revisitadas49, resgatadas50 com reflexão e visão críticas, mesmo 

correndo o risco do anacronismo – melhor do que não correr  risco algum na leitura do 

contemporâneo.     
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