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Pensar o espaço brasileiro não tem sido tarefa reservada aos geógrafos. Muito ao 

contrário, o pensamento geográfico veio se alicerçando fortemente, no Brasil, nos escritos e 

nos debates entre intelectuais de áreas diversas. A princípio, engenheiros, advogados e 

médicos, além de intelectuais ligados mais à literatura como Silvio Romero, Euclides da 

Cunha, Graciliano Ramos entre outros tantos. 

Em parte explicável pela própria institucionalização tardia da Geografia entre nós, o 

fenômeno encontra guarida em outras circunstâncias de caráter mais complexo. O próprio 

processo de ocupação do território, como já vem sendo destacado por alguns autores como 

Moraes (1988, 2000), Diniz (1993), (Anselmo 1985, 2000) e Magnoli (1997), levou a uma 

preocupação centrada na determinação e na ocupação do território, antes de qualquer outra 

dimensão ligada à formação do Estado. Os Institutos Históricos e Geográficos e as 

Sociedades de Geografia, nesse sentido, aparecem em meados do século XIX (Zusman, 

1996). 

Sem uma massa crítica formada profissionalmente para pensar nas questões 

específicas à história ou à geografia, tornou-se natural que, a essas atividades, dedicassem-

se os intelectuais formados no país pelas poucas escolas superiores de que dispúnhamos. 

Além desses “pensadores”, agregavam-se àquelas instituições, os proprietários de terra e 

políticos de expressão da sociedade que se buscava estabelecer. (Figueroa, 2000). 

Não é sem importância essa realidade uma vez que, nesse contexto, estruturaram-se 

verdadeiras concepções de mundo que se alicerçaram as ideologias relativas ao espaço 

brasileiro, as ideologias geográficas para Moraes (1988), e que foram se cristalizando ao 

longo do tempo histórico. 

A institucionalização dos cursos de geografia, em 1934, com a criação da 

Universidade de São Paulo, trouxe um novo influxo teórico e metodológico aos estudos 

referentes ao espaço, no Brasil. Todo o alicerce ao pensamento geográfico pasou, a partir 

de então, a contar com um grupo de profissionais que vieram se somar ao esforço de um 

conjunto de intelectuais preocupados em dar um caráter científico aos estudos realizados no 

país. 

                                                 
1 Pós-doutoramento junto à UNICAMP – FAPESP 
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Pensar sobre as instituições de caráter geográfico, mais especificamente, sobre os 

cursos de geografia, fundados junto às universidades, nos anos de 1930, constitui o desafio 

aqui proposto. 

Que liames podem ser vislumbrados, detectados, argamassados nesta análise? 

Como a estruturação mental das elites, ou dos grupos dirigentes do Estado 

brasileiro, articularam-se no sentido de viabilizar cursos voltados para a produção 

intelectual? 

Que concepções saem vencedoras e quais saem perdedoras no embate de idéias 

que acabou gerando a universidade no Brasil? 

Podemos pensar nos anseios disseminados entre as elites de cunho autoritário, por 

um “Estado forte”, decisivo e condutor do país em sua inserção na ordem capitalista, bem 

como, nos anseios modernizantes que se casavam com essas “necessidades autoritárias”. 

Podemos pensar ainda como os ideais liberais franceses encaixavam-se nas 

mentalidades do período. 

Sabe-se que a fundação dos cursos de geografia acabou correspondendo à 

necessidade do Estado brasileiro, durante a década de 1930, de consolidar a territorialidade 

e a nacionalidade brasileiras, pois o levantamento dos dados e das informações acerca do 

território, de maneira sistematizada, constituía-se num desafio a ser vencido pelo país em 

seu enquadramento ao sistema capitalista internacional. 

As Faculdades de Filosofia Ciências e Letras concentravam os cursos de Geografia 

e de História marcando a preocupação das elites, sobretudo a paulista. Esses cursos, além 

de procederem aos levantamentos essenciais, permitiam a formação de professores ligados 

diretamente a essas áreas de conhecimento, substituindo os profissionais que 

desempenhavam esses papéis junto às instituições de ensino. 

A “modernização conservadora” já é conceito assimilado sem grandes discussões 

entre nós. Mas é de se incomodar com afirmações que nos levam a acreditar em 

conservadorismo se casando com os ideais que levaram à fundação da universidade. Assim 

como é de se incomodar com afirmações que podem também nos levar a ver nas 

universidades o “sustentáculo” para elites de cunho autoritário. 

A análise das instituições de cunho geográfico e das produções dos intelectuais 

expressivos com elas envolvidos traz consigo a possibilidade de analisar a produção do 

espaço paulista mais particularmente, mas também do espaço do país como um todo já que 

as partes não se dissociam no conjunto do processo histórico. Análise de profunda 
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complexidade, pois que não intenta um levantamento particular, mas particularizado, em que 

se procura deslindar a relação tempo-espaço. 

Conforme Escolar, 

Espacializar o social equivalerá a territorializar seus produtos, diferençar a superfície 

terrestre permitirá conhecer sua configuração. “Produzir espaço”, segundo creio 

entender, faria definitivamente referência aos processos de configuração da 

realidade, junto aos processos de configuração de denominação e dominação de 

seus resultados. Como o processo é histórico, a determinação social de seu 
conhecimento se expressará em cada discurso a ele dirigido. (Escolar, 1996. 

P.20-21) 

MACHADO (1995) destaca que estudar a História do Pensamento Geográfico num 

país como o Brasil obriga-nos justamente a estudar a história do país e a história mundial 

que é algo que transcende as técnicas ou os conhecimentos específicos de alguma área da 

Geografia. Portanto, compreende-se que o conhecimento histórico é imprescindível no 

sentido de se deslindar a própria produção do espaço nacional. 

A questão da constituição do território no Brasil é um tema que recorta toda a história 

da formação do Estado Nacional. Desde a independência política, em 1822, a preocupação 

com o espaço territorial coloca-se acima da preocupação com a população ou com a nação. 

Moraes (1988) vem defendendo sistematicamente este ponto de vista levando em 

consideração a própria condição colonial como fundante destas preocupações. 

A conquista espacial é primordial para as sociedades coloniais e isto tem uma 

repercussão profunda na história brasileira que ainda hoje tem manifestações, uma vez que, 

mesmo na atualidade, o Brasil dispõe de áreas a serem “conquistadas” e “ocupadas”. 

O resgate das instituições geográficas é fundamental para aqueles que desejam 

compreender a dinâmica espacial. A realização de pesquisas sistemáticas, acerca da 

“construção” do pensamento geográfico brasileiro, possibilita compreender o 

desenvolvimento histórico do Estado, bem como a importância da geografia para todo um 

ideário ligado a espacialidade. Tendo isto como pressuposto, cabe resgatar as 

universidades paulistas enquanto instituições que serviram de suporte para a consolidação 

desse ideário, além de permitirem a veiculação de ideologias científicas específicas. 

Pensando nos antecedentes 

A influência das determinantes históricas tem manifestações diretas sobre a 

produção intelectual no Brasil. No século XIX, tal produção estava disseminada entre 

intelectuais cuja formação se restringia ao Direito, à Medicina e à Engenharia. Além das 

 994 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

faculdades ligadas a esses cursos podem ser mencionadas, como instituições produtoras de 

uma cultura brasileira, os Institutos Históricos e Geográficos, as Sociedades de Geografia, 

os colégios e orgãos de ensino, as Comissões e Repartições Públicas destinadas a serviços 

ligados ao território. (Moraes, 2000). 

É interessante observar como, a partir da transferência da corte portuguesa para o 

Brasil, passa a ocorrer uma institucionalização crescente das atividades científicas no país. 

Figueroa aponta “... a criação da Escola Médico-Cirúrgica, no Rio de Janeiro (1808), do 

Observatório Astronômico e Metereológico (1809), da Imprensa Régia (1810), da Academia 

Real Militar (1810), entre outras.“ (Figueroa, 2000, p.169). 

A formação de nossos pioneiros “cientistas” é extremamente relevante para a 

compreensão do encaminhamento dado ao pensamento geográfico no país, já que os 

cursos de caráter mais genérico, quais sejam os de Medicina, Direito e Engenharia, já 

mencionados, conforme creio, acabam por compor todo o substrato necessário à 

idealização da formação nacional. 

Coube a essas formações profissionais a tarefa grandiosa de formular as bases do 

pensamento brasileiro. No que se refere mais especificamente à geografia, nota-se que as 

instituições ligadas a elas desempenharam papel primordial. Entre as instituições científicas 

apontadas por FIGUEROA (2000) ligadas especificamente às ciências geológicas durante o 

século XIX, encontram-se as razões para tal afirmação. São elas as escolas profissionais 

como a: 

a) Academia Real Militar, em que se propunha “ministrar o primeiro curso 

completo de Ciências Matemáticas, de Ciências da Observação – quais 

[sejam], a Física, Química, mineração, História Natural – e das Ciências 

Militares em toda sua extensão” (Carta Régia de Criação da R.A.M., apud 

Figueroa, 2000, p. 169).2 

b) Museus de História Natural, como o Museu Nacional, Museu Paraense 

Emílio Goeldi e o Museu Paulista; 

c) Sociedades e associações científicas, como o IHGB; 

d) As Comissões Científicas, como a comissão científica de Exploração, a 

Comissão Geológica Imperial e a Comissão Geográfica e Geológica de 

São Paulo; 

                                                 
2 Somente a partir de 1858, a formação dos engenheiros separa-se da Academia Militar. 
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e) Publicações, que serviam de instrumento de divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos nos espaços institucionais mencionados. 

A “comunidade científica” envolvida nesse esforço de levantamento sistemático das 

características do território bem como as ligadas à população em seu sentido cultural ou 

social era muito restrita, até 1930. O que fazia com que vários dos membros componentes 

de uma instituição acabasse se ligando a outra de caráter semelhante. 

Desta forma, até 1930, quando passou a ocorrer uma institucionalização crescente 

das várias disciplinas no país, toda produção ligada à temática espacial dissolvia-se entre 

pensadores cuja formação não era propriamente geográfica. Em decorrência disto, pode-se 

afirmar que o período compreendido entre o final do século XIX e o início do Século XX é 

imprescindível para a compreensão da sistematização e da institucionalização de um campo 

disciplinar próprio à Geografia, no Brasil. 

Nesse período predominava um espírito eminentemente modernizador que buscava 

colocar o país entre as Nações civilizadas do mundo. Na verdade, lutava-se pela afirmação 

e legitimação do Estado Nacional brasileiro ainda que se calcando sobre teorias importadas 

da Europa. 

Entretanto, tais teorias, na maioria das vezes, contrariavam a própria possibilidade 

de existência de um Estado Nacional como o Brasil. Nas teses dos darwinistas sociais 

estava embutida a impossibilidade da sobrevivência de raças inferiores como a dos negros e 

dos índios. Essas teses eram mais críticas ainda em relação à mestiçagem entre as raças 

inferiores. Nas teorias calcadas sobre o meio, a situação do país não era melhor, dado que 

o clima tropical era considerado degenerante do caráter. 

Ficava, então, para os pensadores brasileiros a tarefa de adequar as teses européias 

de modo a solucionar positivamente as problemáticas nacionais. Nesse sentido, podem ser 

entendidas as teses eugenistas, cuja defesa do branqueamento da população, via imigração 

maciça de brancos europeus foi largamente discutida. O direcionamento das correntes 

imigratórias para o Sul foi amplamente questionado, uma vez que esse direcionamento 

acirraria as diferenças entre as diversas áreas do país não contribuindo para a 

homogeneização da população e, conseqüentemente, dificultaria a constituição do povo ou 

da nação. (Anselmo, R.C.M.S.;Bray, S.C. 1997). 

Na tentativa de justificar ou legitimar o Estado brasileiro tornou-se comum um 

ecletismo exagerado mesclando as várias teorias. Assim, se o povo que se contava para a 

constituição da nação não era “adequado”, recorria-se à defesa da imigração maciça e do 

branqueamento; se o meio era inóspito, a grandeza e a perspicácia da raça branca 

superaria as dificuldades através da técnica. Correntes contrárias também estiveram 
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presentes e como exemplo delas estão as teses indigenistas e o sertanejo forte de Euclides 

da Cunha. 

A identidade nacional casava-se com a unidade territorial na constituição de um 

projeto para o Brasil. É, por esta via de análise que se pode ver o quanto a espacialidade 

tem um papel imprescindível na construção de uma ideologia específica inerente à formação 

do Estado Nacional brasileiro. 

Pensando a Década dos Vinte (20) 

Nos anos vinte (20), constitui-se uma iniciativa expressiva na direção da 

sistematização e da institucionalização da Geografia, entre nós. Pode-se mesmo pensar em 

uma geração de intelectuais que se preocuparam efetivamente em institucionalizar uma 

disciplina como a Geografia, e isto fica claro, na criação, em 1926, do Curso Livre de 

Geografia Superior pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (SGRJ). A iniciativa teve 

à frente Carlos Delgado de Carvalho. Entretanto, Delgado teve o reconhecimento de seu 

trabalho não ligado a esse momento, mas ao período pós 34, quando se alinhou à produção 

dos geógrafos franceses. 

Na década dos Vinte (20), Delgado era apenas mais um entre aqueles que lutavam 

pela oficialização da Geografia e sistematizavam a ciência geográfica, no Brasil. Entre eles 

deve se destacar os também professores do Colégio Pedro II: Raja Gabaglia, Honório 

Silvestre e Everardo Backheuser. Todos eles sofriam uma influência marcadamente 

darwinista social e utilizavam as teses de Ratzel. Na produção de Delgado de Carvalho é 

visível sua filiação à escola alemã de Geografia, principalmente nos trabalhos publicados na 

década dos dez (10) e dos vinte (20). (Nunes, S.P.; Zusman, P., 2000). 

Entre estes “geógrafos”, cabe um destaque ao Professor Everardo Backheuser em 

cujos trabalhos percebe-se nitidamente o diálogo com Delgado. Foram parceiros não 

somente no Curso Livre, mas estiveram juntos em várias iniciativas que se apresentaram 

nos anos vinte (20), ricos de manifestações políticas e culturais que acabaram engendrando 

a Revolução de 1930. 

O Movimento Educacional foi um desses momentos em que se debateram juntos 

pela causa da modernização, leia-se cientificização, do Estado brasileiro. Este movimento 

educacional mais amplo acabou desencadeando o Movimento pela Escola Nova, no qual a 

Geografia ocupava lugar de importância. 

A educação, no seu sentido mais amplo, era vista como uma forma de 

“democratização” em que o ensino primário e o profissional eram fundamentais para a 

constituição definitiva da Nação. Através do ensino primário, sobretudo, é que se incutiria o 

espírito patriótico e se educaria a população para o meio que se tornava crescentemente, 
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urbano. Nesses anos predominava o que NAGLE (1974) chamou de Entusiasmo pela 

Educação e de Otimismo Pedagógico, sendo que a educação era vista com a fórmula 

redentora da nação. 

Todo esse movimento em prol da educação é marcado pelo movimento de 

renovação da Geografia, ou seja, essa ciência acabou se modernizando e se atualizando no 

sentido de oferecer um sentido prático para sua atuação. 

A Revolução de 30 marcou o fim desse debate educacional e a derrota de São 

Paulo. Justamente, é em reação a essa dupla derrota (1930, 1932) que se fundou a 

Universidade de São Paulo, em 1934, e se adotaram claramente os ideais da liberal 

democracia francesa expressos nas falas dos dois fundadores da Universidade: Júlio de 

Mesquita Filho e Paulo Duarte. 

Ora, éramos irredutivelmente liberais, tão convictamente liberais, que nos 

julgávamos na obrigação de tudo fazer para que o espírito que respirasse a 

organização da Universidade se mantivesse exacerbadamente liberal (...) 

Essa nossa posição obrigava-se a evitar que as cátedras da Faculdade de 

Filosofia pudessem cair nas mãos de adeptos do credo italiano, sobretudo 

aquelas que mais aptas se mostravam a influir na formação moral de nossa 

juventude. Concorria para complicar o problema o fato de contar São Paulo 

com um número elevado de filhos da Península, a maioria dos quais não 

escondia as suas propensões para aceitar as diretrizes da Roma fascista. 

Ameaça de monta e tanto mais digna de nossos cuidados quanto cada dia se 

mostrava mais impertinente a pressão que sobre o governo paulista exerciam 

a colônia e o governo italiano. Pretendiam impor a vinda de numerosos 

membros das universidades fascistas para integrar a nova congregação. 

Contornamos as dificuldades oferecendo à Itália algumas das cadeiras de 

ciência pura – análise matemática, geometria, estatística, geologia, 

mineralogia, língua e literatura italianas. (Julio de Mesquita Fo.(entrevista). 

Apud. Schwartzmann, S. 1979. P.199-200.) 

Seguindo tais ideais é que foram chamados os geógrafos franceses para virem 

compor os quadros do curso de Geografia e estabelecerem definitivamente os rumos da 

Geografia brasileira. 

Pensando a Década dos Trinta (30) 

O Estado pós-30 atendeu muitas reivindicações da sociedade civil: criou o direito do 

trabalho, partiu para uma reestruturação do ensino público, regulamentou a legislação social 
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etc, assumindo a responsabilidade pela obra da modernização e da “construção” da Nação, 

acima da sociedade como um todo. 

A intelectualidade do período envolveu-se nessa proposta e, parte dela, foi mesmo 

cooptada pelo Estado que passou a lhe oferecer uma via pragmática de expressão, em que 

se consolidaram as suas expectativas de construção de uma nova nação, visivelmente 

declaradas nos escritos e pronunciamentos desses intelectuais. A via nacional-

desenvolvimentista foi assumida de maneira muito generalizada entre as várias tendências 

políticas, na década de 1930, levando a uma legitimação do Estado autoritário, respaldado 

entre as variadas vertentes de intelectuais que viam na superação do malfadado atraso uma 

responsabilidade inerente ao próprio sentido de seu trabalho. Desenvolvimento, progresso, 

modernidade fundiam-se em propostas que tinham a identidade nacional e a unidade 

territorial como fio condutor imprescindível. 

DINIZ (1987) distingue, de imediato, duas vertentes de pensamento autoritário da 

década de 30: uma, em que a modernização constitucional assumia o primeiro plano, 

encabeçada pelos intelectuais relacionados diretamente ao Estado, outra, representada pelo 

integralismo em que se defendia a manutenção dos aspectos essenciais do antigo regime. 

Nenhuma das duas correntes rompia com o regime burguês. O antiliberalismo do 

período marcadamente favorável aos aspectos básicos da ordem capitalista, aceitando seus 

pressupostos: não questionava a propriedade privada, defendia a livre iniciativa como base 

do processo econômico e mola do desenvolvimento e do progresso. Ao Estado cabia a 

função de coordenar, regulamentar e disciplinar o mercado e interferir como produtor nos 

casos “imprescindíveis”, em que o capital privado não tivesse condições de atuar (Diniz, E. 

1987). Sob este ponto de vista, o Estado autoritário estaria inteiramente integrado ao 

desenvolvimento do sistema capitalista. 

A intervenção estatal sobre a economia, no Brasil, na verdade, dava-se desde o final 

do século XIX, quando a cafeicultura passava a demonstrar falta de capacidade para se 

auto-sustentar e para continuar imprimindo os rumos da economia nacional. 

“A república e a Constituição Federal de 1891 já revelariam alguns desses anseios 

de modernidade e a crise do encilhamento (1844-98), a ação do Plano de 

Reajustamento Econômico (1902-040 e, mais tarde, o Convênio de Taubaté (1906) 

constituiriam os primeiros ensaios de intervenção estatal na economia.” (Cano, W. 

1997) 

Neste sentido, nota-se que a crise do liberalismo, contundente no pós 1929, 

expressa-se num jogo de dupla face. A intervenção estatal crescente foi, por um lado, uma 

necessidade da própria economia numa fase em que já se esboçava o início de uma crise 
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do modelo monocultor reinante e, por outro, expressava a reformulação política das classes 

dominantes no poder. 

O momento da crise cafeeira (1896-7, primeira crise, até 1929) foi acompanhado de 

intensas transformações que se operavam em movimentos políticos, civis e militares, 

culturais etc. Novas idéias e idéias nem tão novas assim, mesclavam-se mostrando novos 

caminhos, questionando a ordem vigente no período e levando a um arrefecimento ainda 

maior das posturas conservadoras da elite. 

Segundo PERISSINOTO (1997), não há homogeneidade inconteste entre as elites 

nesse período, como costumeiramente é tratado na bibliografia corrente. São comuns as 

referências a uma “elite cafeeira” ou a uma “burguesia cafeeira”, que coloca toda a elite de 

uma maneira coesa e unitária contribuindo para nublar a compreensão da situação política 

do período. 

Os conflitos políticos são tratados, normalmente, em termos de divisões regionais, 

em que os interesses das oligarquias apresentam-se sem cisões internas. Nesse sentido, é 

que PERISSINOTO (1997) defende a existência de um fracionamento da elite dominante 

paulista, mesmo durante a Primeira República com manifestações diversas para a instância 

político-ideológica e com importantes repercussões para o todo social. 

Os grandes fazendeiros urbanos residentes em São Paulo, Campinas ou Santos e os 

proprietários residentes no interior, ou seja, uma fração que além de estar envolvida com a 

produção agrícola, estava também diretamente ligada a outros setores econômicos como 

bancos, comércio, transporte e indústria, e, outra ligada exclusivamente à terra. 

Evidentemente, os interesse políticos de ambas, também diferem e as colocava em 

posições antagônicas muitas vezes determinando diferentes caminhos para a condução 

econômica do País. 

Correspondia à formação de uma burguesia cafeeira, um movimento organizacional 

que buscava se impor junto ao sistema político de base oligárquica, através da substituição 

das lideranças individuais. São exemplos o Centro de fiação e Tecelagem de São Paulo, a 

Associação dos Industriais e comerciantes Gráficos, o Centro de Indústrias de Papel do 

Estado de São Paulo etc. Estas associações serviram também para fortalecer o 

empresariado contra as pressões trabalhistas que se faziam sentir no período, impedindo a 

aprovação de leis favoráveis aos trabalhadores como a lei de férias e o código do menor. 

(PERISSINOTO, 1997). 

A ideologia agrarista atendia mais diretamente aos interesses dos fazendeiros 

produtores, mas não dizia respeito a apenas essa classe estendendo-se a todos os que 

defendiam a sociedade agro-exportadora, na medida em que ocorria o embate político entre 
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as distintas necessidades entre aqueles voltados unicamente para a atividade exportadora 

de produtos agrícolas e aqueles que também se voltavam para outros setores econômicos, 

sobretudo a indústria. O agrarismo ficava evidenciado na discussão artificialismo ou 

naturalismo da indústria nacional. A absorção de recursos governamentais e de mão-de-

obra, principalmente, a imigrante, gerava ferrenhas discussões sobre a vocação agrária do 

Brasil. Leve-se em conta que, em 1872, contavam-se 109 455 estrangeiros trabalhadores, 

no Brasil, sendo que 52% desses estavam alocados na agricultura, 10,1% na indústria e 

34,7% nos serviços, enquanto que, em 1920, o total de imigrantes era de 867 067, sendo 

que destes, 24,4% estava empregado na indústria e 44,5% na agricultura (Cardoso, F.H. 

apud Perissinoto, 1997) 

O agrarismo foi, na verdade, uma reação da sociedade agro-exportadora a uma nova 

concepção econômica que por diversas maneiras forçava o rompimento com a ordem 

vigente. A introdução da indústria necessitava de uma visão diversa de toda aquela 

concepção que tornava o país um exclusivo exportador de produtos primários. 

Nesse contexto podem ser entendidas também as discussões em torno do Brasil 

moderno que se desejava, no momento. Se durante o final do século XIX, o grande desafio 

colocado era o de alcançar o status de país civilizado, sem dúvida, nos anos 30, o debate 

tomou novos rumos e o que veio ao centro, então, dizia respeito à modernização da 

sociedade brasileira em todos os sentidos, inclusive no aparato estatal. 

A urbanização crescente resultante, em última instância da própria crise do café, ou 

seja, do agrário, demandava novas estruturações. A característica marcante, no entanto, 

veio do projeto de modernidade colocado-imposto pelo Estado em lugar da sociedade civil. 

A criação da Universidade de São Paulo veio num sentido contrário a esse 

autoritarismo, sendo claramente um movimento contestador. No decreto de criação da USP 

fica marcada essa intenção de reagir à imposição pura e simples sobre a sociedade: 

“O doutor Armando de Salles Oliveira, interventor federal no Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe confere o decreto federal n. 19398, de 11 de 

novembro de 1930; e considerando que a organização e o desenvolvimento da 

cultura filosófica, científica, literária e artística constituem as bases em que se 

assentam a liberdade e a grandeza de um povo; considerando que, somente por 

seus institutos e investigações científicas, de altos estudos, de seus recursos, de 

seus destinos; considerando que a formação das classes dirigentes, mormente em 

países de populações heterogêneas e costumes diversos, está condicionada à 

organização de um aparelho cultural e universitário, que ofereça oportunidades a 

todos, e processe a seleção dos mais capazes; considerando que, em face do grau 

de cultura já atingido pelo Estado de São Paulo, com escolas, faculdades, institutos, 
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de formação profissional e de investigação científica, é necessário e oportuno elevar 

a um nível universitário a preparação do homem, do profissional e do cidadão”. 

(J.Mesquita Filho e P. Duarte apud Schwartzmann, 1979). 

Considerações finais 

Pelo exposto, fica claro que a universidade foi eleita como meio através do qual se 

poderia elevar o país, mais especificamente o Estado de São Paulo, formando as suas 

classes dirigentes. Nesse mesmo sentido, foram criadas, após a Segunda Guerra Mundial, 

os cursos superiores no interior do Estado de São Paulo. As Faculdades de Filosofia 

Ciências e Letras instituídas em Rio Claro, Assis, Araraquara e Presidente Prudente, vieram 

concretizar esse esforço, nos anos 50. 

Em 1976, com a criação da Universidade Estadual Paulista, novos rumos foram 

dados à produção científica em São Paulo, através das universidades públicas paulistas, de 

caráter gratuito, em meio à ditadura militar. 

O período de redemocratização, a partir de 1985, marcou um novo momento da 

institucionalização aqui tratada, com o mérito da criação do curso de Geografia na 

Universidade de Campinas - UNICAMP, centro marcadamente tecnológico. 

O contexto todo de institucionalização da Geografia brasileira, como de imediato 

pode ser percebido, merece, em seu conjunto uma análise pormenorizada que dê conta das 

influências dessa produção científica específica para o todo social paulista e brasileiro. 
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