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Introdução 

Este trabalho é uma síntese de parte dos estudos realizados durante o primeiro ano 

do curso de doutorado em Geografia Humana da Universidade de São Paulo e tem como 

objetivo apresentar, ainda que de forma preliminar, alguns avanços da pesquisa comparada 

sobre a história da institucionalização da geografia no Brasil e em Cuba. 

Serão apontados, dentro das especificidades dos diferentes contextos políticos, 

econômicos e sociais, de cada um dos países em foco, os processos de consolidação da 

geografia, na sua forma institucionalizada, abordando seu surgimento, as principais 

influências, transformações, assim como sua configuração atual que, como foi constatado 

em uma primeira análise, demonstram características bem distintas entre si. De forma 

resumida, podemos afirmar que, atualmente, dentro da concepção brasileira, a geografia em 

nosso país se caracteriza por um viés 'crítico', enquanto a geografia cubana estaria 

identificada com o que, aqui, usualmente denominamos de 'tradicional'. 

 Consideramos importante desenvolver a análise de três formas distintas de 

institucionalização, a saber: a) no campo acadêmico universitário, b) nas sociedades 

geográficas e c) como matéria escolar. No entanto, serão abordadas, neste trabalho, as 

duas primeiras formas de institucionalização, dando-se mais ênfase à primeira e ficando a 

terceira, ainda em desenvolvimento, para um trabalho posterior. 

 Para tanto, serão apresentados, de forma resumida, alguns aspectos metodológicos 

sobre a abordagem comparativa, assim como uma análise que estabelece algumas relações 

entre os processos de formação territorial dos dois países e seus respectivos caminhos no 

que diz respeito à institucionalização da geografia. Neste sentido, serão abordadas, para 

cada caso, suas especificidades histórico-geográficas gerais, para que, assim, possa-se 

enfocar o desenvolvimento da geografia como ciência e sua institucionalização. 

A abordagem comparativa 

 A opção por utilizar a abordagem comparativa requer uma breve explicação sobre o 

que se entende por comparação. Segundo Pronko (2002), existe, hoje em dia, um consenso 
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de que comparar remete, para além do reconhecimento de semelhanças e diferenças entre 

as partes, à compreensão das relações entre elas e de cada caso em sua especificidade. 

Deste modo, a comparação permite, além do conhecimento do outro, o conhecimento de si 

mesmo, na medida em que novas questões são colocadas e novas perspectivas são 

apresentadas. Ainda segundo esta autora: 

"Entendemos que a fertilidade da comparação consiste na possibilidade 

de formular questões que a alta identificação com o ethos 

nacional/regional/local de um dado objeto, considerado no seu próprio 

contexto, não nos permite colocar. Deste modo, a comparação nos 

induz a perguntar pelos lugares opacos, as relações escuras, cujo brilho 

somos incapazes de descobrir a partir de uma visão viciada em 

opacidade" (Pronko, 2002: p. 12). 

 Neste sentido, algumas discussões podem tomar uma feição inesperada, se 

abordada à luz da comparação. É o caso, por exemplo, de um assunto bastante polêmico 

para o caso brasileiro, atualmente no centro das preocupações de governantes e 

profissionais, que é a criação dos institutos superiores de educação, o que implicaria na 

separação entre os cursos de licenciatura e de bacharelado. 

 Analisando esta questão a partir da ótica brasileira, e para o caso da geografia, 

existem posições divergentes, utilizando argumentos completamente opostos, parecendo 

ser maior, dentro da comunidade geográfica (aqui incluindo geógrafos e professores de 

geografia), o posicionamento contrário à criação dos referidos institutos. Aparentemente, 

dentro de nossa ótica nacional, a criação destes institutos traria, para o caso da geografia, 

sérios problemas. De um lado, os cursos de formação de professores poderiam sofrer uma 

banalização, devido à provável separação entre o ensino e a pesquisa. Por outro lado, já 

que grande parte dos que procuram o curso universitário de geografia se dirigirem para o 

magistério, isto poderia significar um grande esvaziamento, ou mesmo o fim, de vários 

desses cursos. 

 Mas, segundo Schriewer (1996), "a pesquisa comparada tem desenterrado uma 

impressionante gama de variações internacionais relativa às pautas de resolução de 

problemas e às estratégias que se tem aplicado em diversos cenários históricos e culturais” 

(Schriewer, 1996: p. 31)2. Em outras palavras, a pesquisa comparativa nos permite re-

conhecer, na diversidade, respostas não maniqueístas que apresentem soluções não 

uniformizadas. 

                                                 
2 Para simplificar a leitura, todos os trechos citados, cujo idioma original é o espanhol, foram por mim 
traduzidos. 
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 Neste sentido, segundo Pronko, "a riqueza da comparação está mais no processo 

que no produto, está nas perguntas que nos permite colocar e nas relações que nos permite 

enxergar, antes que na enumeração tediosa de semelhanças e diferenças" (Pronko, 2002: p. 

13). Por isso, a abordagem comparativa traz uma potencialidade explicativa que permite 

ampliar nosso escopo analítico. 

Algumas relações entre o processo de formação territorial e a institucionalização da 
geografia 

 A institucionalização da geografia, segundo Daniel Dory e Denise Douzant-Rosenfeld 

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

seus produtores e reprodutores, adquirirem, não só uma visibilidade e uma identidade, 

como, também, os meios que garantem certa continuidade. A partir dessa definição, os 

autores citam duas formas “possíveis” de institucionalização da geografia: a) o campo 

acadêmico universitário e b) as sociedades geográficas. Acreditamos ser necessário 

acrescentar mais uma “possibilidade”, que seria a institucionalização da geografia como 

matéria escolar. 

 Os referidos autores, ao compararem a institucionalização da geografia em 

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

de comparação com o caso brasileiro. Afirmam eles que, no caso cubano, trata-se de uma 

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

por exemplo, o fato da dimensão territorial ser relativamente pequena3 e a ausência de 

problemas relativos aos limites, levaram a um aprofundamento dos conhecimentos 

naturalistas e sociológicos, como objetos principais da reflexão geográfica (Dory y Douzant-

Rosenfeld, 1995: p. 63). 

 Acrescentamos, à questão diferencial da dimensão territorial e dos limites, a 

dinâmica da formação territorial dos dois países, entendida, aqui, como um processo social, 

na medida em que tomamos como princípio que a geografia estuda os processos sociais da 

relação sociedade-espaço, privilegiando a dimensão espacial da sociedade ou, em outras 

palavras, a espacialidade da vida social. Conforme Milton Santos (1980), 

“É através de cada Formação Social que se cria e recria, em 

permanência, uma ordem espacial de objetos que é paralela à ordem 

econômica, à ordem social, à ordem política, todas essas ordens 

atribuindo um valor próprio, particular, às coisas, aos homens e às 

ações promanando dela. Por isso, a Formação Social constitui o 

                                                 
3 O arquipélago cubano tem uma área de 110.861 km2, aproximadamente 77 vezes menor que o 
território brasileiro com 8.547.403 km2. 
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instrumento legítimo de explicação da sociedade e do espaço 

respectivo” (Santos, 1980: p. 192). 

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

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

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

torna-se prioritário o enfoque na apropriação e transformação do meio natural, na própria 

apropriação desses meios transformados e na dominação política e cultural, em um contexto 

de dominação imperialista que cria e recria, ao mesmo tempo, um espaço econômico e um 

espaço político, que, apesar das semelhanças impostas por esse tipo de processo de 

dominação, são únicos. 

Para exemplificar, podemos citar, no que se refere à Cuba, o lento deslocamento, a 

partir do século XVII, do eixo da economia cubana do oriente (Santiago) para o ocidente 

(Havana), em função da diversificação da atividade econômica com a produção do couro e 

do cobre, além da construção naval, já que Havana surgia como um centro portuário 

importante. Essa tendência se reafirma, durante o século XVIII, com as melhorias na 

indústria açucareira que vão gerar uma subdivisão regional da classe dominante de 

proprietários rurais (Riverend, 1999: p. 45). Algo semelhante se dá, no caso brasileiro, com 

o deslocamento do eixo econômico principal do nordeste para o sudeste, a partir da 

estagnação da economia açucareira nordestina e do desenvolvimento da mineração (século 

XVIII) e, posteriormente (século XIX), da economia cafeeira, ambas no sudeste. 

É importante destacar, também, outros aspectos comuns, inerentes ao processo de 

formação territorial, também válido para o caso brasileiro, como a herança européia “e a 

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

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

casos, de ter conhecimentos geográficos disponíveis para amparar as construções 

nacionais” (Dory y Douzant-Rosenfeld, 1995: p. 60-61), mesmo que de formas distintas. 

Por outro lado, Moraes (2000) nos diz que o Brasil é um dos poucos países no 

mundo atual que não tem “seu território ainda plenamente construído, sua área de soberania 

excedendo seu efetivo espaço econômico” (Moraes, 2000: p. 23-24). Isto reforça sua tese 

de que o caráter colonial lusitano expansionista, de conquista de espaços, criou uma 

especificidade que marca nossa sociedade até os dias atuais, na medida em que se tratou 

“de um processo simultâneo de construção de uma sociedade e de um território, de uma 

sociedade que tinha na construção do território forte elemento de identidade” (Idem, p. 23-

24). Cuba, de forma diferente, não apresenta este caráter de expansão territorial 

prolongado, apresentando, por outro lado, um processo de ocupação/construção territorial 

que se deu de forma bastante acelerada, onde em pouco tempo foi submetida, pela 
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colonização espanhola, ao povoamento, à apropriação do solo e à exploração produtiva. 

Isso, juntamente com os movimentos organizados de resistência ao modelo imposto, 

durante todas as etapas do período colonial e neocolonial, se constitui em potencial 

explicativo de que sua formação territorial teve um importante papel na conformação da vida 

política, econômica e cultural do país, com importantes influências até os dias de hoje. 

Talvez, estas semelhanças e diferenças básicas, apresentadas acima, possam servir 

como parâmetro de explicação/interpretação dos diferentes caminhos de afirmação da 

geografia como ciência e como disciplina nos dois países em questão. 

Nesse sentido, defendemos a tese de que, em função dos distintos percursos 

historicamente trilhados pelos dois países, distinção essa reforçada pelos diferentes 

caminhos tomados a partir de finais da década de 1950, a construção da identidade nacional 

brasileira se encontra fortemente vinculada à questão ‘espacial’, enquanto a identidade 

nacional cubana estaria mais fortemente ligada à questão “social”. 

Teria isso alguma relação com o fato, aparentemente contraditório, da geografia 

brasileira se encontrar fundamentada, nos dias atuais, mais nos aspectos “sociais”, 

enquanto a de Cuba estaria mais centrada nos aspectos “espaciais”? Sem a pretensão de 

dar resposta a esta pergunta, mas sim a de levantar questões para a reflexão, 

apresentaremos, a seguir, um breve relato dos processos de institucionalização da geografia 

em Cuba e no Brasil. 

Sobre a institucionalização da geografia em Cuba 

Como no caso brasileiro, os estudos relativos ao território cubano, realizados a partir 

do início da colonização européia e sua conseqüente necessidade de ter domínio dos 

conhecimentos relativos aos territórios ocupados, apresentaram forte ênfase nos aspectos 

naturalistas e sociológicos. Eminentemente descritivos e cartográficos, esses estudos 

podem ser considerados como as primeiras “reflexões geográficas” em nossos países, o 

que nos dá, antecipadamente, a medida de como serão construídos os saberes identificados 

com a nossa disciplina. 

No caso específico de Cuba, devido ao fato de, comparativamente ao Brasil, ter um 

território pequeno e também por ser uma ilha, fato que foi identificado logo nos primeiros 

anos da colonização, esses estudos “geográficos” se deram de forma mais rápida e mais 

precisa, o que facilitou não só um maior aprofundamento dos mesmos como, também, um 

rápido processo de dominação e controle por parte da metrópole. Com a população 

indígena local rapidamente dizimada, inicia-se o processo de construção do que viria a ser a 

futura sociedade cubana, tendo como base os espanhóis (donos dos meios de produção e 

comerciantes livres) e os escravos africanos. 
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Desse modo, já no século XVIII, em função do desenvolvimento econômico em 

bases coloniais, são desenvolvidos vários trabalhos cartográficos4, os primeiros trabalhos 

cubanos de geografia descritiva5 e é fundada, em 1793, a “Sociedad económica de amigos 

del país” (Dory e Douzant-Rosenfeld, 1995: p. 63-64), ambos contribuindo bastante para 

fortalecer o interesse da elite cubana pelos estudos de caráter geográfico. 

 No campo universitário, esse interesse das elites cubanas pela geografia se 

manifestará a partir de 18426, “quando, depois da reforma da Universidade de Havana, a 

disciplina passa a ser ensinada como auxiliar da História, na Faculdade de Letras, seguindo 

o modelo inspirado pela França” (Idem, p. 64) 7. 

 Já no campo das sociedades geográficas, foi criada, em 1914, fora do meio 

universitário, a “Sociedade Geográfica de Cuba”, que teve o importante papel de estimular 

pesquisas e divulgar seus resultados pelo território cubano. 

 Somente em 1925 foi criada a primeira cátedra autônoma de Geografia da 

Universidade de Havana, por iniciativa do doutor Salvador Massip Valdés8 (1891-1978), 

geógrafo de papel decisivo no reconhecimento e institucionalização da disciplina no país. A 

característica da geografia, então implementada, era basicamente física, com influência 

científica norte-americana9, que durante todo o período conhecido como “neocolonial 

americano” - primeira metade do século XX - vinha se sobrepor ao caráter descritivo das 

influências francesas e alemãs (Idem, p. 64). 

 A única habilitação para os novos formandos em Filosofia e Letras, ‘menção’ história 

ou ‘menção’ geografia, ainda em número reduzido nessa época, era a de professores de 

história e de geografia do Secundário. Em função dessa orientação e levando-se em conta 

que o campo da geografia escolar se desenvolveu nos Institutos secundários implantados 

nas principais cidades cubanas, justificamos a inclusão da institucionalização da geografia 

como matéria escolar, que desenvolveremos, como citado, em outro trabalho. 

Até 1959, ano da revolução cubana, as características da geografia e de seu ensino 

eram muito parecidas às dos demais países da América Latina, já descritas anteriormente e 

identificadas com o que hoje chamamos, no Brasil, de geografia tradicional. Isso pode ser 

                                                 
4 Como exemplo, podemos citar a publicação, em 1757, da “Descripción de la Isla de Cuba”, do 
espanhol Nicolas Joseph de Rivera (citado por Dory y Douzant-Rosenfeld, 1995).  
5 Dentre outros, podemos citar Penalaver, J. M. (1781), “Idea geográfica de Cuba”. La Habana (idem). 
6 É importante lembrar, mais uma vez, que para o período em questão, se trata da elite vinculada ao 
sistema colonial espanhol. 
7 Grifos meus. 
8 Salvador Massip Valdés ficou conhecido como o “Vidal de la Blache” cubano e seus livros 
continuaram a ser utilizados por professores e alunos, ainda depois da Revolução cubana (idem, p. 
64). 
9 Neste período, a maioria dos novos geógrafos universitários desenvolvia seus estudos nos Estados 
Unidos. 
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comprovado pela constatação de que os livros científicos cubanos da época eram 

basicamente direcionados para a análise dos aspectos físicos10. 

 Apesar de já existir, como no caso brasileiro, o ensino de geografia nas escolas, o 

curso de geografia só surge no ano de 1962, como parte da Reforma Universitária, 

momento em que foi criada a Escola de Geografia da Universidade de Havana, pertencente 

à Faculdade de Ciências (De Armas, 1984). Nesse momento, a geografia se afirma como 

disciplina autônoma, ao se separar da História, passando a se localizar no campo maior das 

geociências, junto com a geologia. 

  Em função das necessidades impostas pelos anos subsequentes à revolução, um 

dos três objetivos principais do curso foi: "Garantir o uso do potencial científico que trabalha 

e estuda na faculdade, para a solução de tarefas específicas do desenvolvimento 

econômico e social do país".11 Além do seu explícito caráter funcional/utilitário vinculado às 

condições econômicas e sociais do país, vale ressaltar que este curso corresponde ao 

bacharelado brasileiro, ficando a formação de professores para as escolas a cargo dos 

Institutos Pedagógicos. 

 Os Institutos Pedagógicos foram criados em 1964 e foram vinculados às 

universidades, surgindo "com a necessidade de dar resposta à massividade e à falta de 

professores, ... onde se vão formar professores de Geografia para os dois níveis” (Capote e 

Alvarez, 1997: p. 3). Explicando melhor, estes formavam professores de dupla habilitação - 

Geografia e História - para o nível secundário básico (correspondente, aproximadamente, ao 

nosso segundo segmento do ensino fundamental), e professores de geografia para o nível 

secundário superior (correspondente ao nosso ensino médio). 

 De início, o currículo destes cursos tinha uma orientação direcionada para o campo 

das ciências sociais "e tem uma tendência mais para a cultura e menos para a natureza, 

pelo que se pode admitir o enfoque humanista” (idem, p. 3). Mas, já na década de 70, o 

enfoque se volta para as ciências naturais ou Geociências e, a partir daí, as ciências exatas 

Matemática, Física e Química passam a ter maior peso, diminuindo substancialmente as 

disciplinas humanistas. (idem, p. 4). 

 A partir de 1976, os Institutos Pedagógicos se transformam em Institutos Superiores 

Pedagógicos (ISP), agora independentes das universidades. Assim, criam-se os cursos de 

Professor de Educação Geral e Média e Professor Secundário Superior, em distintas 

especialidades, sendo uma delas a de Geografia (De Armas, 1984). Diversos planos 

                                                 
10 Segundo Doris e Douzant-Rosenfeld, os livros dessa época não apresentavam discussões relativas 
ao contexto geopolítico entre Cuba e EUA (idem, p. 65). 
11 Citado na apresentação da página web da Faculdade de Geografia da Universidade de Havana: 
www.uh.cu e por mim traduzido. 
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curriculares foram se sucedendo, com a clara intenção de diferenciar os dois campos de 

enfoque: "Geografia Física e Geografia Econômica". O primeiro, denominado "Plano de 

Estudos A" (1976), apresentava um peso maior no componente acadêmico. O segundo, 

denominado "Plano de Estudos B" (1983), com uma influência dos critérios da geografia da 

antiga URSS, se caracterizou por ampliar ainda mais o conteúdo científico com uma base 

sólida na formação acadêmica. Já o "Plano de Estudos C" (1990), diminui a ênfase no 

componente acadêmico e se volta mais para o lado prático, colocando os alunos, desde o 

primeiro ano em contato com os trabalhos reais da escola (Capote y Alvarez, 1997). Ainda 

segundo esses autores, o plano atual se apresenta como um plano flexível. 

 Em meio a essas mudanças nos currículos dos ISP, no ano de 197912, a Escola de 

Geografia se converte em Faculdade de Geografia independente, localizada no Centro de 

Ciências Naturais e Exatas, demonstrando, através de seus objetivos explícitos, um claro 

distanciamento da tendência da geografia nos referidos ISP, ou seja, apresentando um forte 

direcionamento para o academicismo e ênfase nos conteúdos relacionados à geografia 

física13. 

 A partir daí, cresce a influência dos métodos de análise espacial utilizados pelos 

países socialistas, em especial o modelo soviético, em detrimento das influências norte-

americana, francesa e espanhola. Dessa forma, passa a apresentar duas vertentes 

principais, ou seja, a geografia física (mais forte no início) e a geografia econômica. 

 É importante destacar, segundo relatam Dory e Douzant-Rosenfeld (Idem, p. 66), 

que os professores emigrados, após a revolução, são substituídos, em menos de dez anos, 

pelos novos geógrafos formados nos países socialistas, que são atraídos ao país. Em uma 

etapa posterior, os geógrafos cubanos vão realizar seus estudos em Moscou ou Varsóvia. 

 A Faculdade de Geografia passa, então, a partir da década de 1980, a formar 

titulados em geografia para três saídas “independentes” e, como todos os cursos do país, 

tendo o número de alunos/futuros profissionais controlado pelo planejamento estatal, com 

vistas à satisfação dos objetivos do pleno emprego. Essas três saídas são: 

a) no campo escolar, onde são formados professores dos Institutos Pedagógicos, 

que, por sua vez, formarão outros professores. Especialmente, nesta época, havia a 

necessidade de um elevado número de professores em função do processo, já mencionado, 

de escolarização em massa implantado pelo governo revolucionário. 

                                                 
12 Dory e Douzant-Rosenfeld indicam o ano de 1978. 
13 Isto, no entanto, não significa, o que poderia parecer caso interpretássemos pela ótica brasileira, 
que o geógrafo cubano seja “despolitizado”. Pelo contrário, as disciplinas relacionadas à formação 
político-ideológica, ainda com forte tendência marxista e em defesa do comunismo, dizem respeito a 
uma formação geral e não à geografia em si. 
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b) no campo da pesquisa, onde os egressados trabalharão com temas vinculados 

explicitamente às necessidades do Estado. Estas se desenvolvem no Instituto de Geografia 

da Academia de Ciências, instituição fundada em 1965. 

c) nos órgãos da planificação governamental, onde os geógrafos irão trabalhar no 

Instituto de Planificação Física, que além da sede central tem delegações em diversos 

distritos e municípios do país. 

A fase mais recente da geografia cubana, com suas atuais transformações e 

influências é o foco do estudo que venho realizando no momento. Segundo a professora 

Luiza Rios, em palestra realizada na USP14, por ocasião do SEPEGE15, alguns geógrafos 

cubanos têm demonstrado um inicial interesse pela geografia humana. Segundo a 

professora, isto se deve, principalmente, pelo maior contato realizado com os geógrafos 

brasileiros, o que vem se intensificando pelo aumento da participação de profissionais dos 

dois países em encontros internacionais da área. 

Sobre a institucionalização da geografia no Brasil 

 No caso brasileiro, quando comparado ao caso cubano, apesar da semelhança dos 

propósitos da ocupação colonial e da necessidade de sistematização dos conhecimentos 

sobre o território, a questão da extensão territorial e da demarcação dos seus limites irá 

gerar diferenças substanciais no que diz respeito à conformação e sistematização do 

conjunto dos estudos de caráter geográfico. Nesse sentido, a necessidade de organização 

de sociedades geográficas no país talvez tenha sido mais urgente do que em Cuba, na 

medida em que a produção de estudos sobre o território era mais elevada, pois abarcava 

uma dimensão espacial maior e mais diversificada, o que, por outro lado, facilitava a 

dispersão tanto dos estudos como de seus produtores. 

 Nesse sentido – de sistematização e socialização dos conhecimentos geográficos 

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

Geográfico Brasileiro "como filial da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (datada de 

1828), com o objetivo de ‘ministrar grandes auxílios à pública administração e ao 

esclarecimento de todos os Brasileiros'" (Vlach, 2004: p. 188). 

É importante destacar, como nos lembra Moraes (1991), que, para os países de 

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

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

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

                                                 
14 A conferência da Dra. Luisa Rios, da Universidade de Havana, sob o título “Epistemologia da 
Geografia”, foi proferida no dia 10 de dezembro de 2003. 
15 I Seminário de Pesquisa em Geografia - “Pesquisa em Geografia no Século XXI” – realizado entre os 
dias 8 e 10 de dezembro de 2003, na Universidade de São Paulo. 
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legitimação da unidade ‘nacional’” (Moraes, 1991). Nesse sentido, o ‘discurso geográfico’ do 

período pós-colonial brasileiro do século XIX, começa a adquirir uma considerável 

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

intensidade, de uma institucionalização da disciplina e o consequente desenvolvimento de 

uma comunidade acadêmica. 

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

institucionalização abordadas pela pesquisa, a geografia como matéria escolar não só foi a 

primeira, como, também, em grande parte, a base de direcionamento das preocupações e 

ações das formas institucionalizadas que surgiram posteriormente. Como exemplo, 

podemos citar o fato de que os primeiros cursos de geografia no país estavam voltados, 

quase que exclusivamente, para a formação de professores para o nível secundário. 

Apesar disso, estas influências não eram de mão única, visto que, como nos lembra 

Vlach (2004), o ensino secundário acabava sendo apenas um trampolim para o acesso ao 

ensino superior. Segundo esta autora a “Geografia (e história) fazia(m) parte dos exames 

para as faculdades de direito desde 1831, o que certamente contribuiu para a sua inclusão 

no Colégio Pedro II" (Idem, p.189-190). 

Por outro lado, é importante destacar que as sociedades geográficas brasileiras 

também tiveram um papel fundamental na consolidação e institucionalização da geografia 

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

organizou, no âmbito da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro16, o Curso Livre 

Superior de Geografia (Idem, p.196), tendo como um dos objetivos "criar condições para que 

o ensino de geografia desempenhasse seu papel de 'disciplina da nacionalização'". 

No entanto, ainda segundo Moraes (1991), foi apenas na década de 1930 que se 

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

de vários atos interligados, conformou-se, rapidamente, uma comunidade de geógrafos no 

país (Moraes, 1991: p. 23). Tais “atos”, mencionados pelo autor, são os seguintes: 

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

estados. 

• O surgimento, em 1934, dos cursos universitários de Geografia no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. 

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

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

                                                 
16 A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro foi fundada em 1883. 
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• A criação, em 1939, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Surge, a partir de então, a necessidade da afirmação e reconhecimento dessa nova 

comunidade acadêmica que terá sua consagração, a partir dos anos 50 do século passado, 

com a chamada Nova Geografia ou Geografia Quantitativa. Segundo Gomes (1996), 

referindo-se aos autores identificados com a Nova Geografia, a unanimidade quanto à 

necessidade de alinhamento metodológico com as demais disciplinas científicas era 

condição necessária para ela ser considerada como parte do grupo (Gomes, 1996: 259). 

Dessa forma, passamos a ter uma Geografia científica e racional legitimada por um método 

lógico-matemático. De forma resumida, podemos afirmar que ela passou a priorizar a 

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

verdade e da neutralidade da disciplina17. 

Esta tendência da geografia brasileira só passará a ser questionada, ou melhor, ter 

os seus questionamentos reconhecidos18, a partir do surgimento da chamada Geografia 

Crítica em finais da década de 197019. 

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

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

em sua base conceitual, na seleção dos conteúdos (os aspectos físicos, por exemplo, 

perdendo seu papel central), assim como na metodologia de trabalho para o ensino. 

Quanto ao período atual, é praticamente consenso, entre os geógrafos brasileiros, 

que não existe uma Geografia Crítica, mas sim Geografias Críticas que incorporam diversas 

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

a geografia como uma ciência social e comprometida com os interesses do bem estar da 

maioria da população e com a justiça social. 

Considerações finais 

 Depois deste breve balanço de parte dos diferentes percursos trilhados pela 

geografia institucionalizada no Brasil e em Cuba, podemos concluir que o período onde as 

diferenças se apresentam com maior nitidez é o que está compreendido entre o final da 

década de 1950 e os dias atuais. 

                                                 
17 É importante destacar que o caso brasileiro está inserido em um contexto internacional mais amplo, 
quando a Geografia passou por um momento de profundas mudanças, especialmente após a Segunda 
Guerra Mundial. 
18 Vesentini nos alerta para o fato de que, muito antes do advento da Geografia Crítica, diversos 
geógrafos brasileiros já propunham um tratamento dos estudos geográficos sob outro enfoque, 
mesmo que não “incorporando ou dialogando com autores/escolas críticos” e estivessem preocupados 
em “valorizar a geografia diante do Estado e das grandes empresas por meio da proposta de uma 
‘geografia ativa’ ou voltada para a ação (ou melhor, para o planejamento)” (Vesentini, 2004, p. 227). 
19 Cabe destacar que o golpe militar de 1964 teve um papel decisivo no sentido de bloquear o 
surgimento de visões e propostas críticas de se abordar os conteúdos geográficos.  
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 De um lado, Cuba, a partir de 1959, ano da Revolução Socialista, rompe com um 

modelo de geografia que vinha se disseminando por quase todo o mundo capitalista e passa 

a adotar um modelo mais próximo das ciências exatas e da natureza, onde os aspectos 

físicos ganham maior importância20. De outro lado, o Brasil segue acompanhando os 

caminhos trilhados pela Geografia no âmbito internacional, especialmente os da Europa 

Ocidental e dos Estados Unidos, onde, conforme visto, em um primeiro momento, o da 

busca do seu reconhecimento, se volta para um lado mais ‘técnico’ ou ‘científico’ (sendo os 

aspectos físicos o foco central) para, mais tarde, se direcionar para um lado mais 

comprometido com as questões sociais21. 

 Finalizando, cabe ressaltar que este trabalho se complementa com outro, já em 

andamento, sobre a institucionalização da geografia escolar no Brasil e em Cuba. Dando 

sequência, o próximo passo será a realização de um estudo mais aprofundado sobre o 

período mais recente e os respectivos direcionamentos da geografia nos dois países. 

Podemos observar, atualmente, uma maior aproximação, ou uma retomada, por parte da 

geografia acadêmica brasileira, dos aspectos físicos e cartográficos, que antes estavam 

relegados a um segundo plano. Por outro lado, conforme visto anteriormente, a geografia 

acadêmica cubana inicia um processo de aproximação e interesse pelos estudos dos 

aspectos humanos da disciplina. 
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