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RESUMO 

 

CAMARGO, Léa dos Santos. Percursos da Geografia Regional no curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo, 1934-2014. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2016 

 

A Geografia Regional, desde seus primórdios, se apresenta como um dos 

alicerces da Geografia, tendo sido considerada durante anos o elo entre a 

Geografia Física e a Geografia Humana. Desta forma, conhecer uma parte de 

sua trajetória na história da Geografia brasileira é fundamental. Para conhecer 

uma parte dessa história, elegemos como estudo de caso a Universidade de São 

Paulo, visto que a mesma é referência nacional e internacional e representa 

também o início do processo de institucionalização do curso de Geografia no 

Brasil. Adotamos como marco temporal inicial da pesquisa o ano de 1934, início 

do curso de Geografia, naquele momento ainda uma sub-seção de Geografia e 

História, na antiga Faculdade de Ciências e Letras. O período do estudo se 

encerra em 2014, ano inicial da pesquisa da autora. Diante disso, o objetivo 

principal desta dissertação de mestrado é analisar como a chamada Geografia 

Regional participou da formação do curso de Geografia da Universidade de São 

Paulo, a partir de 1934, considerando a sua evolução no tempo, até 2014. A 

análise foi feita a partir dos programas curriculares de todas as disciplinas que o 

curso de Geografia já teve ao longo desses 80 anos, e também através de 

entrevistas com docentes do curso de Geografia da USP. Entre as conclusões a 

que chegamos, apoiamos-nos nas noções de “tradição seletiva”, de Michael 

Apple (2008) e de paradigma, de Thomas Kuhn (2013). 

 

Palavras-chaves: Geografia Regional, Geografia, Currículo, Tradição seletiva; 

Paradigma. 

 

 

 



ABSTRACT 

CAMARGO, Léa dos Santos. Paths of the Regional Geography in the Geography 

course at the University of São Paulo, 1934 – 2014. Master’s Dissertation. Faculty 

of Philosophy, Letters and Sciences, Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2016. 

 

Regional Geography, since its early days, is one of Geography’s foundations, 

being considered for years the link between Physical Geography and Human 

Geography. Thus, knowing part of its trajectory in the history of Brazil’s 

Geography is essential. In order to know part of this history, the case study of 

Universidade de São Paulo (University of São Paulo/USP) has been elected, 

since this institution is a national and international reference and also represents 

the beginning of the process for institutionalizing Geography courses in Brazil. 

The initial point for this study’s timeframe was set to 1934, when the Geography 

course started at the Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences, a 

former sub-section of Geography and History within the Faculty of Sciences and 

Letters. This timeframe ended in 2014, when the author’s research began. 

Therefore, the primary purpose of this Master’s Dissertation is to analyze how the 

regional debate fell under the Universidade de São Paulo’s Geography course, 

from 1934, considering its evolution in time, until 2014. This analysis is based on 

the curricula of all subjects taught in the Geography course since 1934, as well 

as on interviews with USP’s Geography professors pertaining to Regional 

Geography. Among the conclusions we come to, we rely on the notions of 

"selective tradition", by Michael Apple (2008), and paradigm, by Thomas Kuhn 

(2013). 

 

Keywords: Regional Geography, Geography, Curricula, Selective Tradition, 

Paradigm. 
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Introdução 

 

O atual momento do desenvolvimento econômico e político vigente tende 

a facilitar um processo de desconhecimento da nossa história social acadêmica. 

O estágio da globalização no século XXI enraíza as diferentes forças dominantes 

do espaço com uma rapidez e obscuridade cada vez maior. O “conhecimento” 

tem se moldado às necessidades das forças hegemônicas, de uma eterna e 

constante formação de mão de obra e as Universidades não têm escapado a 

este processo. 

Em muitos estudos conhecemos mais sobre a Geografia no mundo, do 

que no nosso próprio país. Por outro lado, ao pensarmos a historiografia da 

Geografia Brasileira não podemos deixar de pensar na Universidade de São 

Paulo, visto que esta foi primordial para o processo de Institucionalização da 

Geografia no país. 

Conhecer uma parte do processo histórico do curso de Geografia da USP 

foi para nós, por um lado, o “construir de uma linha do tempo” que nos permitiu 

conhecer um pouco mais sobre as perspectivas sociais, políticas, econômicas e 

culturais das comunidades acadêmicas envolvidas com esse curso da USP 

desde 1934. 

O debate sobre a chamada Geografia Regional, por sua vez, ramo de 

estudo que já foi considerado o elo estrutural entre físico e humano e que foi 

central para o desenvolvimento epistemológico da ciência geográfica, vem 

passando, ao longo dos anos, por um relativo “abandono” dentro e fora da USP, 

fruto das mudanças paradigmáticas da própria ciência geográfica. 

De nossa parte, entretanto, concebemos os estudos regionais, com base 

em diversos autores como Lencioni (1999), Haesbaert (2010) e Moraes (1992), 

como parte central da Geografia, enquanto ciência, na perspectiva histórica e 

epistemológica desta área do conhecimento. Muitos avanços feitos na Geografia 

só foram possíveis a partir dos métodos e sistemas de análises da Geografia 

Regional. 

Abordar assuntos tão complexos como a Geografia Regional e sua 

“história” dentro dos currículos do curso de Geografia da Universidade de São 
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Paulo exigiu de nós um olhar atento a diferentes concepções epistemológicas e 

metodológicas. 

As abordagens regionais dentro das diferentes correntes do pensamento 

geográfico produziram bibliografias muito diferentes umas das outras, com 

fundamentos epistemológicos por vezes divergentes. Os debates regionais 

passaram de objetos de estudo a ferramentas de análise, de explicativo a 

descritivo e etc. Neste sentido, ao longo dos anos, muitos estudos regionais 

perderam importância e subtraí daqui o termo até mesmo espaço dentro do 

desenvolvimento científico geográfico. Na Universidade de São Paulo, esse 

processo não foi diferente. Ao longo dos 80 anos do curso de Geografia, o debate 

regional vem acompanhando o caminhar epistemológico das grandes correntes 

do pensamento geográfico, passando por diferentes abordagens. 

 

“ [...] Na medida em que a Geografia deixou de ser 
considerada uma ciência de síntese, a perspectiva regional não 
pode mais se colocar como uma solução para os impasses 
teóricos da disciplina. A emancipação da Geografia, prisioneira 
da palavra ‘região’, significou o abandono e a desconsideração 
de importantes questões teóricas da ciência geográfica. 

[...] Além disso, esperamos ter deixado transparecer a 
dificuldade de perecimento da Geografia Regional devido ao fato 
de sua noção central, que é a região, persistir como categoria de 
análise própria da Geografia; noção constituinte e persistente na 
história do pensamento geográfico” (LENCIONI, 2009, p. 204, 
205) 

 
 

Desde 1934, a Universidade de São Paulo e o curso de Geografia, 

passaram por profundas transformações, que de um modo geral, 

acompanharam o desenvolvimento político, social e econômico do Brasil. O 

currículo do curso de Geografia sofreu diferentes alterações, de disciplinas, 

conteúdos e paradigmas dentro deste período. O debate regional, tão 

característico e essencial dentro da Geografia, também passou por significativas 

transformações. Desta forma, nos propomos a pensar como o debate regional 

se inseriu no currículo do curso de Geografia da USP. 

Acreditamos que a presença do debate regional no curso da USP foi 

muitas vezes, fruto de um processo tumultuado e complexo, que refletia o 

momento histórico que a própria Universidade vinha passando, visto que a 
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mesma é uma entidade orgânica, com vínculos políticos e sociais, que 

reproduzem os aspectos contraditórios da sociedade. 

A partir das interrogações propostas fomos trilhando o percurso de nosso 

trabalho. Para isso elegemos como estudo de caso a Universidade de São Paulo, 

visto que a mesma é referência nacional e internacional. Adotamos como marco 

temporal inicial da pesquisa o ano de 1934, de ano e origem do curso de 

Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, antiga sub-

seção de Geografia e História da Faculdade de Ciências e Letras, até 2014, ano 

de início da nossa pesquisa. 

Perante essas indagações a pergunta central, que conduziu nossa 

pesquisa foi: Como o debate regional se inseriu no curso de Geografia da 

Universidade de São Paulo, a partir de 1934 até 2014? 

Partindo da premissa que o debate regional sempre esteve presente na 

estrutura curricular do curso de Geografia da Universidade de São Paulo nos 

propomos a pensar: Quais foram os paradigmas dominantes nas diferentes 

Grades curriculares do curso? Como o debate regional se inseriu no currículo?  

Assim, definimos o objetivo geral dessa dissertação, qual seja: analisar 

como o debate regional inseriu-se no curso de Geografia da USP de 1934 até 

2014. Para isso, norteamos nossa pesquisa a partir da análise dos programas 

curriculares do curso oferecidos ao longo dos anos.  

Como para nós, desde o começo, o currículo sempre foi visto como algo 

orgânico, composto de inúmeros movimentos que são de natureza complexa, 

escolhemos analisar os programas curriculares de todas as disciplinas 

oferecidas pelo curso de Geografia ao longo desses 80 anos. Acreditamos que 

se analisássemos apenas os programas das disciplinas ligadas diretamente à 

Geografia Regional, os programas das disciplinas nos mostrariam apenas uma 

parte da história a ser contada. Desta forma, buscamos por meio de entrevistas 

com docentes alcançar elementos para nossa análise para além das 

informações presentes nos textos e nos documentos. Assim entrevistamos três 

professores da “velha guarda” do curso de Geografia da USP – Prof. Dr. José 

Bueno Conti, Prof.ª. Dra. Sandra Lencioni e Prof.ª. Dra. Odette Seabra. 
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O Prof. Dr. José Bueno Conti, apesar de ter sua trajetória acadêmica 

ligada à Climatologia, possui uma relação muito antiga com o curso de Geografia 

da USP. Foi aluno neste curso, quando o sistema vigente ainda era o de 

cátedras, tendo entrado na Universidade no ano de 1955; como ele mesmo nos 

disse: “ minha história com o curso de Geografia é longa, eu estou aqui tem mais 

de meio século”.  

A Prof.ª Dra. Sandra Lencioni, além de também possuir esse vínculo 

temporal com o curso (sua graduação foi feita entre 1972 e 1975), teve seu 

percurso acadêmico ligado fortemente à Geografia Regional. Lecionou, durante 

muitos anos, disciplinas ligadas à área Regional no curso, tendo contribuído 

imensamente para que pudéssemos compreender de maneira mais detalhada 

as micro e macro mudanças que aconteceram com a Geografia Regional no 

curso de Geografia da FFLCH/USP. 

Por também possuir essa relação acadêmica com algumas disciplinas 

ligadas à Geografia Regional, entrevistamos a Prof.ª Dra. Odette Seabra, que 

também muito nos ajudou a compreender a importância das constantes visitas 

dos professores franceses ao curso de Geografia ao longo dos anos. 

Na análise dos documentos históricos (programas curriculares) 

percebemos que já havia sido feita - em algum momento da história do curso - 

uma divisão temporal desses programas, divisões essas que chamamos ao 

longo de nosso trabalho de Grades. Cada Grade corresponde a um currículo que 

ficou em vigência durante um período.  

Como havia essa divisão “oficial” optamos por analisar os documentos 

respeitando-a. Desta forma, os 80 anos de documentação estavam divididos em 

4 Grades Curriculares: 

 Grade 1 - de 1934 até 1955 

 Grade 2 - de 1956 até 1968 

 Grade 3 - de 1968 até 1989 

 Grade 4 - de 1990 até 2014 

Após a análise de todos os programas de cada uma das 4 Grades 

curriculares, foi possível, porém, identificarmos uma outra periodização para os 
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documentos, feita a partir dos paradigmas dominantes. Desta maneira, os 

programas curriculares foram divididos em 3 Grades: 

 Grade A – Escola Francesa de Geografia – Vidal de La Blache 

 Grade B – Foco no Planejamento Regional 

 Grade C – A Perda de Protagonismo da Geografia Regional 

Importante destacarmos aqui, que embora em termos organizacionais as 

grades tenham mudado e algumas mudanças tenham acontecido, a passagem 

de uma grade para outra não significou uma ruptura completa. É inegável que 

nessa passagem há permanências do ponto de vista teórico e metodológico, 

visto que a ciência possui essencialmente um caráter acumulativo em termos de 

conhecimento produzido.   

Gostaríamos de elucidar, também, que embora tenhamos consciência da 

importância investigativa e analítica das informações referentes às referências 

bibliográficas contidas nos programas, por razões de natureza estritamente 

metodológica e operacional, optamos por não abarcá-las em nossa análise, pois 

estas informações, encontramos somente nos programas disponíveis a partir de 

1985.  

Por último, gostaríamos de esclarecer brevemente a concepção adotada 

ao longo deste trabalho sobre o nosso entendimento acerca da Geografia 

Regional. No decorrer do texto utilizamos vários termos como: análise regional, 

método regional, estudo regional, além da própria categoria região. Embora, 

cada um desses termos abrigue diferentes significados, os compreendemos 

como expressões pelas quais a Geografia Regional se fez presente no curso de 

Geografia da USP, como um verdadeiro campo de estudos em que a região está 

no centro da discussão, tornando-se protagonista do método de análise. 

 

  

À Procura da História da Geografia Regional 

 

Desde o início de nossa pesquisa, nossa intenção de desenvolver um 

trabalho sobre Geografia Regional era muito clara e depois dos primeiros passos 

no Mestrado, definimos que o faríamos através da análise dos currículos e dos 
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programas das disciplinas do curso de Geografia da USP. Foi a partir desse 

momento, que encontramos nossa maior dificuldade neste percurso. 

Optamos por trabalhar na análise dos currículos e dos programas das 

disciplinas, pois acreditamos que, por meio desta poderíamos, encontrar as 

“tradições seletivas” (Apple, 1999) e possíveis os paradigmas (Khun, ano) 

envolvidos com os mesmos. 

Optamos por trabalhar na análise dos currículos e dos programas das 

disciplinas, pois acreditamos que, por meio desta poderíamos encontrar as 

“tradições seletivas” (Apple, 1999) e os possíveis paradigmas (Kuhn, 2013) 

envolvidos com os mesmos. 

No primeiro ano do mestrado, começamos nossa busca pelos programas 

das disciplinas, visto que já tínhamos definido que nosso ponto de partida seria 

o início do curso em 1934. Nossa primeira tentativa foi buscar na secretaria de 

graduação do curso de Geografia, os documentos citados e para nossa surpresa, 

descobrimos que os programas mais antigos que a secretaria tinha disponível 

para consulta eram do período de 1989 até 2014. Os programas referentes a 

este período estavam digitalizados e organizados em PDF. Desta forma, 

rapidamente obtivemos uma cópia. Porém, tínhamos o material correspondente 

a 25 anos de uma história de 80 anos para contar. Embora os funcionários da 

secretaria acreditassem que alguns programas mais antigos os de 1989 

pudessem estar guardados, esperando para digitalização, não consegui verificar 

a existência ou não desses programas. Assim, começamos uma verdadeira caça 

a esses documentos. 

 Em uma das nossas inúmeras visitas à secretaria do curso de Geografia, 

um funcionário nos disse que havia na USP um arquivo morto. Desta forma, sem 

mais nenhuma informação, começamos nosso processo de busca por esse 

arquivo e assim obtivemos as primeiras informações. Localizado na Rua 

Francisco dos Santos, 107, na Cidade Universitária o arquivo geral da USP 

possui um sub-departamento denominado “arquivo morto”, onde diversos 

documentos muito antigos da Universidade estão armazenados.  

Durante meses procuramos documentos que pudessem nos trazer 

informações sobre os programas ou até mesmo os programas em si. Porém, 
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como não nos foi fornecido um catálogo do acervo, nossa busca era “sem 

direção”. Todas as pastas guardadas tinham nomes muito genéricos, como: 

Filosofia, FFCL, Poli e etc. Desta forma, encontramos muitas informações 

importantes sobre a história da FFCL (depois FFLCH) e do próprio curso de 

Geografia, mas não encontramos nenhum programa curricular. Muitos 

resultados encontrados estavam mais relacionados à legislação, a estatutos e a 

eventos que aconteceram no Departamento de Geografia, em informes antigos 

que são arquivados. Como muitos itens não podem ser fotografados e copiados, 

as informações que conseguimos reunir   foi feita de forma manuscrita, por isso 

levamos meses. 

Ainda que tivéssemos obtido algum sucesso, pois encontramos 

informações importantes, nosso maior e mais importante “objeto” de procura 

encontrava-se ainda “desaparecido”. Passamos meses sem nenhuma 

informação sobre a localização desses programas, qualquer informação que nos 

era oferecida, sem nenhuma restrição, íamos atrás. Desta maneira, 

conversamos com funcionários de todas as secretarias da FFLCH, fizemos 

requerimento na biblioteca na tentativa de que alguns documentos pudessem 

estar arquivados em algum lugar, ligamos várias vezes na secretaria Geral da 

USP, tentando obter informações sobre os procedimentos de arquivamento dos 

documentos históricos da Universidade, porém, não obtivemos nenhum 

sucesso. 

Neste cenário, já havíamos passado pela qualificação e literalmente não 

sabíamos mais onde procurar, foi então, que novamente, em uma última 

tentativa, voltamos à secretaria de graduação da Geografia. Em conversa com 

um funcionário, foi nos dito para procurar um funcionário, que trabalhava na 

secretaria da Pós-Graduação da FFLCH havia muitos anos, pois talvez ele 

soubesse onde os documentos muito antigos poderiam estar guardados. 

Foi assim que chegamos ao fundo de uma sala no prédio da 

Administração da FFLCH, onde havia um depósito cheio de caixas e algumas 

delas etiquetadas com o nome “Geografia”, às quais nos foi permitido o acesso. 
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Assim, em uma sala escura, com inúmeras caixas e somente algumas 

etiquetadas, chegamos, finalmente, aos programas curriculares das disciplinas 

do curso de Geografia desde 1934. 

Alguns programas estavam separados em pastas, que eram referentes às 

Grades Curriculares do curso ao longo desses 80 anos. A maior parte dos 

programas estava em folha de seda, muitos com pedaços rasgados e vários 

outros soltos. Após nossa descoberta, tiramos cópia de todos os programas que 

estavam disponíveis. Embora tenhamos tirado cópia com a maior resolução 

possível, muitos programas não ficaram com uma boa qualidade, visto que o 

original era uma folha de seda datilografada e mofada. 

Após a descoberta destes programas, começamos nosso segundo 

desafio: organizar esses documentos. Nos milhares de documentos copiados, 

encontramos um que explicava a organização curricular oficial que em algum 

momento havia sido feita. A partir deste norte, reconstruímos as Grades 

curriculares do curso, disciplina por disciplina. 

Os anexos apresentados no final do trabalho são cópias feitas a partir dos 

documentos originais, desta forma, por mais que tenhamos tratado as imagens 

e aumentado ao máximo a resolução nem todos apresentam uma boa definição, 

pois o original estava muito comprometido.  

Feitas essas considerações iniciais, apresentarei, objetivamente a seguir, 

os capítulos que compõem esta Dissertação. 

No capítulo 1 – Formação da Universidade de São Paulo, nossa intenção 

foi a de contextualizar os eventos e às situações que foram importantes e em 

muitos momentos determinantes para o percurso da Geografia Regional nos 

programas curriculares. É evidente que houve muitos outros eventos importantes 

ao longo desses 80 anos, porém nos atentamos àqueles que estiveram ligados 

e ajudaram na composição desse mosaico complexo que se revelou ser a 

compreensão da Geografia Regional no curso de Geografia da USP. Desta 

maneira, o contexto e o modo como a própria Universidade de São Paulo foi 

criada, assumiu um caráter revelador para a linha que nosso trabalho se propôs 

a trilhar, assim como compreender as características da chamada Escola 

Francesa de Geografia e a Escola Francesa de Geografia na USP foi 
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fundamental, para que conseguíssemos entender o contexto de influências, que 

fizeram parte da história dos programas curriculares. 

A análise dos programas das disciplinas do curso de Geografia é 

apresentada no Capítulo 2 – As Grades Curriculares do Curso de Geografia da 

Universidade de São Paulo, onde nosso objetivo foi criar um panorama acerca 

da Geografia Regional a partir da análise do conjunto de disciplinas que formam 

as respectivas Grades. Procuramos identificar como a análise regional inseriu-

se em cada uma das Grades curriculares, quais foram as mudanças de 

disciplinas e quais programas foram alterados em cada uma das Grades. Nosso 

intuito foi revelar quais foram as disciplinas com maior presença do debate 

regional, se essa característica se manteve nas mudanças de Grades e 

principalmente qual foi o espaço ocupado pela Geografia Regional no conjunto 

das disciplinas que formou cada respectiva Grade ao longo dos anos. 

No capítulo 3 – As Grades Curriculares vistas segundo uma outra 

periodização, trouxemos a discussão de currículo proposta por Michael W. Apple 

e a de Paradigma proposta por Thomas S. Kuhn, na busca pela compreensão 

sobre como e por que os currículos foram mudando ao longo dos anos, porque 

durante um longo período a Geografia Regional se apresentou como um grande 

e forte paradigma e depois perde esse protagonismo. Nossa intenção foi 

entender essa relação entre currículos e paradigma que identificamos durante a 

análise dos documentos. 

Por fim, ressaltamos que o nosso propósito com essa dissertação é 

“contar” uma parte da história da Geografia Regional dentro do curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo, tendo consciência que a leitura aqui 

apresentada elucida apenas uma parcela dessa história, sem dúvida bastante 

complexa. Acreditamos também que ao “contarmos” um pouco dessa história, 

consigamos jogar luz sobre uma pequena parcela da trajetória da Geografia 

brasileira e também sobre o percurso da Geografia Regional, que para nós 

constitui-se em um campo fundamental e apaixonante da Geografia 
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Capítulo 1- Formação da USP e Escola Francesa de Geografia. 

 

Na França do século XIX, a burguesia conseguiu apoderar-se 

do poder, moldando o Estado aos seus interesses maiores, banindo 

qualquer indício do feudalismo e conseguindo centralizar o poder em 

uma monarquia absoluta. As relações capitalistas foram enraizadas na 

sociedade, principalmente depois da Revolução Francesa, que mudou 

significativamente as características do espaço agrário do país. 

(MORAES, 1992). 

  

Embora a Revolução Francesa seja considerada um movimento popular, 

ela foi liderada pela burguesia, que conseguiu moldar o sistema aos seus 

interesses, conforme destaca Moraes (1992). “Nesse processo, o pensamento 

burguês gerou propostas progressistas, instituindo uma tradição liberal no país”  

 
“A França, com suas fronteiras consolidadas, 

diferentemente da Alemanha, ainda sob os efeitos da recente 
unificação (1871), deparava-se com dois problemas marcantes 
nesse período. Um relativo à ocupação prussiana da Alsácia e 
Lorena e outro, dizendo respeito à relação entre as classes 
sociais internas, aproximando a população urbana de Paris, 
alinhada aos interesses do capital industrial e financeiro, com a 
população das outras regiões, vinculadas à classe agrária e 
conservadora. Tratava-se, também, de minar o movimento 
operário que se manifestou na Comuna de Paris” (LENCIONI, 
2009, p. 101) 

 

Neste contexto, a França abre seu espaço político, abarcando todas as 

camadas sociais que passaram a “participar” deste movimento. Em 

consequência, a sociedade francesa passa a viver sob uma intensa luta de 

classes. Perante este cenário, a França teve vários embates e repressões 

sangrentas envolvendo diferentes camadas sociais, gerando assim uma 

exposição do movimento burguês que vinha, há anos, agindo como força 

hegemônica, através do Estado, sem tornar isso claro (Moraes, 1992). 

Segundo Moraes (1992), dentro deste contexto social conturbado, a 

ciência assumiu um papel de destaque: 
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“A ciência cumpriu um papel importante, nesse 
movimento ideológico. Foi posta como distante dos interesses 
sociais, envolvida num manto de neutralidade. E, através dessa 
pretensa objetividade, legitimou autoritárias doutrinas da ordem. 
Assim, a França foi o país que demonstrou, de modo mais claro, 
as etapas de avanço, domínio e consolidação da sociedade 
burguesa. Entretanto, como foi visto, a via de realização desse 
processo deixou uma herança bastante distinta da encontrada 
na Alemanha, notadamente no aspecto ideológico. E a 
Geografia foi uma das manifestações dessas diferenças” 
(MORAES, 1992, p. 22) 

 

Neste cenário, o desenvolvimento da Geografia francesa foi apoiado pelo 

Estado, em especial na Reforma da Terceira República, quando foram criadas 

as cátedras e os institutos de Geografia.  

O nascimento do pensamento geográfico institucionalizado francês tinha 

como raiz a contraposição à Geografia proposta por Ratzel, que acabou por 

legitimar a ação imperialista do Estado Bismarckiano, como afirma Moraes 

(1992). Para cumprir este propósito, o Estado precisava de um ator que 

movimentasse as peças necessárias. 

A despeito da relativa ruptura entre esse pensamento geográfico francês 

em formação e o pensamento geográfico alemão, fortemente marcado pela 

escola determinista, ambas correntes do pensamento estiveram unidas pelo 

mesmo método: o positivismo.  

Moraes (1992), aponta que foi a partir do “postulado do positivismo”, 

definido por ele como “ o conjunto das correntes não-dialéticas” (p. 39), que o 

pensamento geográfico na época esteve pautado. A partir da base positivista, 

que tinha como alicerce a valorização ao natural, a produção científica empírica, 

baseada na observação, é que Vidal de La Blache desenvolveu sua contribuição 

à Geografia. 

 Paul Vidal de La Blache funda, neste contexto, a Escola Francesa de 

Geografia no fim do século XIX e início do século XX, levando assim para a 

França o centro das discussões geográficas que até então estavam 

concentradas na Alemanha.  
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“Do mesmo modo que as colocações de Ratzel 
embasavam-se na situação concreta de sua época e de sua 
sociedade, a Geografia de Vidal de La Blache só será 
compreensível em relação à conjuntura da Terceira República, 
ao antagonismo com a Alemanha, e à particularidade do 
desenvolvimento histórico da França. Ambos veicularam, 
através do discurso científico, o interesse das classes 
dominantes de seus respectivos países. Por terem sido 
diferenciadas as vias de desenvolvimento capitalista, na 
Alemanha e na França (logo as próprias classes dominantes), 
foram diferentes as formas e os conteúdos desses discursos. A 
proposta de Ratzel exprimia o autoritarismo, que permeava a 
sociedade alemã; o agente social privilegiado, em sua análise, 
era o Estado, tal como na realidade que este autor vivenciava. A 
proposta de Vidal manifestava um tom mais liberal, consoante 
com a Revolução Francesa, e sua análise partiu do homem 
abstrato do liberalismo” (MORAES, 1992, p. 23) 

 

Baseado no positivismo, enquanto método de produção científica, Vidal 

de La Blache propõe que a ciência deveria ser uma produção neutra, distante de 

todos os interesses políticos do Estado. “Na verdade, Vidal imprimiu, no 

pensamento geográfico, o mito da ciência asséptica, propondo uma 

despolitização aparente do temário dessa disciplina” (MORAES, 1992, p.23). 

Porém, suas propostas não eram livres de interesses. Estes eram apenas 

diluídos de forma relativamente mascarada, reproduzindo o que a burguesia 

havia feito com as classes pobres em anos anteriores.  

Foi com Vidal de La Blache que a Geografia francesa ganhou o status de 

campo disciplinar independente e se tornou um ramo específico da ciência. Sua 

concepção epistemológica da Geografia tinha uma intensa valorização à história, 

negava o determinismo às condições naturais, e defendia que o objeto da 

Geografia era a relação homem-natureza, na perspectiva da paisagem 

(MORAES, 1992 e LENCIONI, 1999). Vidal de La Blache acreditava que as 

necessidades humanas eram condicionadas pela natureza e a natureza era vista 

como possibilidade para ação humana, daí o nome da corrente ao qual seu 

pensamento se insere: Possibilismo (LENCIONI, 1999) 

 
“[...] Com ele, o termo Geografia Humana se sobrepõe ao 

de Antropogeografia. Desenvolvendo uma perspectiva 
possibilista, este autor se coloca claramente em oposição ao 
determinismo. Acima de tudo, Paul Vidal de La Blache foi um 
pensador do possível, das inúmeras possibilidades que o 
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homem tem diante da vida. [...] Afirma que o homem depende 
da natureza para extrair os meios necessários à sua existência, 
considerando que a relação entre o homem e a natureza 
depende do grau do desenvolvimento social” (LENCIONI, 2009, 
p. 102, 103.) 

 

Segundo Moraes, entre outros autores, em termos de método científico, a 

proposta de Vidal de La Blache não rompia totalmente com as formulações de 

Ratzel, a quem tanto criticava, mas foi uma continuação desta, que tinha como 

frente, o método empírico-indutivo, baseado no positivismo. 

 

“Em termos de método, a proposta de Vidal de La Blache 
não rompeu com as formulações de Ratzel, foi antes um 
prosseguimento destas. [...] Vidal era mais relativista, negando 
a ideia de causalidade e determinação de Ratzel; assim seu 
enfoque era menos generalizador. De resto, o fundamento 
positivista aproxima as concepções dos dois autores, e, 
vinculado a este, a aceitação de uma metodologia de pesquisa 
oriunda das ciências naturais. Vidal, mais do que Ratzel, 
hostilizou o pensamento abstrato e o raciocínio especulativo, 
propondo o método empírico-indutivo, pelos quais só se 
formulam juízos a partir dos dados da observação direta, 
considera-se a realidade como um mundo dos sentidos, limita-
se a explicação aos elementos e processos visíveis” (MORAES, 
1992, p. 83, 84) 

 
 Neste sentido, afirma Lencioni: 
 

“[...] Para ele [La Blache], o método deve ser indutivo 
devendo incorporar a história. As interrelações entre os 
fenômenos devem ser estabelecidas, sem deixar de ter como 
referência a totalidade desses na superfície terrestre. 

Afirma que: “A síntese regional [...] é o objeto último da 
tarefa do geógrafo, o único terreno sobre o qual ele se encontra 
a si mesmo. Ao compreender e explicar a lógica interna de um 
fragmento da superfície terrestre, o geógrafo destaca uma 
individualidade que não se encontra em nenhuma outra parte”. 
Para Vidal de La Blache todo esforço deve ser o de observar e 
compreender a singularidade dos lugares; enfim, de procurar 
compreender o único, mais do que indagar por um conceito que 
o defina”  (LENCIONI, 2009, p. 107) 

 

Para a realização desse processo, segundo Moraes (1992), La Blache 

propõe o seguinte encaminhamento para a análise geográfica: 
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Figura 1- Análise Geográfica segundo La Blache 

 

Fonte: Moraes (1992) 

Organização: Camargo, 2016 

 

As propostas de La Blache tornaram-se dominantes dentro do 

pensamento geográfico e acabaram definindo o eixo central da disciplina. Ele 

defendia uma Geografia que valorizava os estudos regionais e dava importância 

às leis, explicações e generalizações, conforme destaca Moraes: 

 

“[...] A Geografia vidaliana fala da população, de 
agrupamentos, e nunca de sociedade; fala de estabelecimentos 
humanos, não de relações sociais; fala de técnicas e dos 
instrumentos de trabalho, porém não de processo de produção. 
Enfim, discute a relação homem-natureza, não abordando as 
relações entre os homens. É por esta razão que a carga 
naturalista é mantida, apesar do apelo à História, contida em sua 
proposta” (MORAES, 1992, p.26) 

 

A Geografia de La Blache propunha compreender o conjunto terrestre a 

partir dos estudos alicerçados nas particularidades e considerava importante 

compreender como a organização do espaço era baseada na diversidade dos 

lugares. Preocupava-se bastante com a relação homem e natureza, e a partir 

1º
• "Observação do campo”

2º
• “Indução a partir da paisagem"

3º
• “Particularização da área enfocada”

4º
• “Comparação das áreas estudadas e do material levantado”

5º
• “Classificação das áreas e dos gêneros de vida, em “séries de 

tipos genéricos”
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das características naturais de um determinado espaço, procurava tecer a 

configuração das paisagens (Lencioni, 2009). 

Dentre as várias contribuições de La Blache, destacamos aqui duas que 

julgamos de maior importância para nossa pesquisa. A primeira diz respeito à 

criação da concepção dos estudos de Geografia Humana, oriundos a partir dos 

estudos deste geógrafo. Até a emergência de suas propostas, a concepção 

dominante nas produções geográficas ficava a cargo da Antropogeografia de 

Ratzel, em cujas bases assentam-se a Geografia Humana, campo de estudos 

da Geografia que se mantém até os dias atuais. A segunda fica a cargo do 

desenvolvimento da Geografia Regional, que durante anos foi o centro das 

produções acadêmicas neste campo disciplinar, propagando-se para diferentes 

países. Castro (1992) defende que a abordagem regional na proposta 

lablachiana foi de suma importância, pois propiciou diferentes estudos e visões 

sobre os espaços, alavancando assim as produções geográficas. 

A partir das contribuições e do status que a Geografia passa a ter com as 

propostas de Vidal de La Blache, a Geografia Regional, com destaque para o 

conceito de região, torna-se o centro de muitos estudos. Desta forma, conforme 

destaca Lencioni (2009), assume um papel central na produção geográfica. 

 
“O objeto essencial de estudo da Geografia passou a ser 

a região, um espaço com características físicas e socioculturais 
homogêneas, fruto de uma história que teceu relações que 
enraizavam os homens ao território e que particularizou este 
espaço, fazendo-o distinto dos espaços contíguos” (LENCIONI, 
2009, p. 100) 

 
 

Conforme apontado por Sposito (2004), é importante destacar que a 

produção científica do período era baseada no método positivista, desta forma 

havia uma “separação [...] entre o conhecimento da natureza e o conhecimento 

dos homens” (p.106). Muitos conceitos e temas que atualmente estão ligados à 

Geografia Humana aparecem na proposta de Vidal de La Blache, sendo inegável 

que a base de método utilizada em suas teorias era o positivismo. Seu conceito 

de monografia regional, parte primeiramente do conhecimento detalhado da 

região natural e somente depois propõe uma análise dos aspectos atinentes ao 
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“conhecimento dos homens”. Sobre a influência do positivismo, na Geografia, 

Moraes destaca: 

 

“[...] O homem vai aparecer como um elemento a mais da 
paisagem, como um dado do lugar, como mais um fenômeno da 
superfície da Terra. Apesar de algumas vezes valorizado nas 
introduções dos estudos, no campo do trabalho acaba reduzido 
a um fator, num conjunto de fatores” (MORAES, 1992, p. 40, 41) 

 

Dentro dos estudos regionais apresentados por La Blache, sua concepção 

de análise regional assume uma importância fundamental, pois foi durante 

muitos anos usada para diferentes estudos, sobre os mais diversos espaços e 

em múltiplas universidades pelo mundo, tornando-se assim um dos grandes 

paradigmas geográficos. 

A proposta de análise regional defendida por La Blache foi fundada no 

conceito de região que, para ele, era central para a produção geográfica. 

Segundo sua concepção epistemológica, a região tinha existência própria, pois 

defendia que elas faziam parte dos espaços e consequentemente das 

fisionomias1, conceito muito utilizado e importante em sua obra, e que era a partir 

do olhar do geógrafo, ao escolher sua área de estudo, que elas eram 

identificadas e analisadas. 

 

“[...] As regiões existiriam de fato, e caberia ao geógrafo 
delimitá-las, descrevê-las e explicá-las. A região seria uma 
escala de análise, uma unidade espacial, dotada de uma 
individualidade, em relação a suas áreas limítrofes. Assim, pela 
observação, seria possível estabelecer a dimensão territorial de 
uma região, localizá-la e traçar seus limites. Estes seriam dados 
pela ocorrência de traços diferenciadores, aqueles que lhe 
conferem um caráter individual, singular. Dessa forma, a 

                                            

1 Conforme apontado por Lencioni (2009), o termo fisionomia é constantemente presente em 
suas obras, assim como o de paisagem. Porém é importante destacar que os dois não se 
constituíam enquanto sinônimos dentro de sua abordagem. “[...] a palavra “fisionomia” aparece 
com um sentido preciso, utilizado, para se referir às características dos lugares, como 
instrumental para elaboração das distinções regionais. Assim, por exemplo, ao analisar os Alpes, 
a Champanha, a Bretanha: regiões da França, Vidal de La Blache utiliza o termo “fisionomia” e 
não “paisagem”. Em suma, refere-se à fisionomia dos Alpes, da Champanha e da Bretanha. ” 
(p.106) 
Importante destacar aqui, que o uso deste termo está ligado também à sua formação de 
historiador, visto que a concepção que ele dava em sua obra aproximava-se das do historiador 
Michelet, que havia relacionado o termo com a noção de individualidade. (LENCIONI, 1999) 



P á g i n a  | 31 

 

Geografia seria prioritariamente um trabalho de identificação das 
relações do globo” (MORAES, 1992, p.27)  

 

É evidente que a Geografia Regional francesa, aqui entendida como as 

propostas lablachianas a partir do seu conceito de região, difundiu-se para 

diferentes academias, que se tornaram centros de estudos e difusores de 

currículos. Esse processo aconteceu também no curso de Geografia da USP, 

onde, durante muitos anos, a Geografia Regional esteve no foco das produções 

acadêmicas e principalmente como método de observação e de estudo, 

embasados por um currículo fortemente entrelaçado com as produções 

geográficas da escola francesa de Geografia. 

Em sua Geografia Regional, La Blache elucida como os estudos segundo 

esta perspectiva deveriam ser e, a partir do que ele chamava de monografia 

regional, pontuou quais características estas produções deveriam ter. Para La 

Blache, era importante que os estudos a partir da análise regional fossem 

detalhistas em diferentes aspectos, conforme destaca Lencioni (2009): 

 
“Uma monografia regional deveria, na perspectiva 

lablachiana conter uma análise detalhada do meio físico, das 
formas de ocupação, das atividades humanas e de como o 
homem se ajusta à natureza. O olhar sobre a natureza deveria 
conter uma perspectiva histórica na análise da relação homem-
meio. Fundamentalmente, a monografia regional deveria 
estabelecer a integração dos elementos físicos e sociais e 
acrescentar uma visão sintética da região” (LENCIONI, 2009, p. 
105) 

 

Outro destaque fundamental dentre as contribuições de Vidal de La 

Blache para a Geografia foi o desdobramento das suas concepções a partir dos 

seus seguidores. Suas propostas tiveram uma continuação intensa a partir de 

diferentes geógrafos que obtiveram uma formação acadêmica baseada em sua 

epistemologia do pensamento geográfico e que, ao produzirem suas próprias 

obras, tiveram como fundamento estrutural o pensamento lablachiano, conforme 

destaca Moraes (1992, p.27): “Estes seguidores desenvolveram a proposta 

lablachiana, em toda sua potencialidade. Todos incorporando-a em formulações 

próprias, porém mantendo o fundamental de suas colocações” Entre seus vários 
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seguidores, destacaremos alguns que contribuíram para a difusão de seu 

pensamento, incluindo teorias e conceitos. 

 

Figura 2- Geografia Lablachianas/ Seguidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Org. Camargo, 2016. 

 

Comecemos nossa abordagem por Emmanuel De Martonne, que foi um 

discípulo fiel às propostas de La Blache, e que conforme apontamos 

anteriormente, trabalhou no Departamento de Geografia da USP, especialmente 

no ano de 1939. De Martonne desenvolveu estudos sobre Geografia Física à luz 

da perspectiva de La Blache, e defendia uma concepção sobre a ciência 

geográfica, destacando que a “geografia moderna encara a distribuição à 

superfície do globo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos, as causas 

dessa distribuição e as relações locais desses fenômenos” (DE MARTONNE, 

1951 apud CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 12). Para ele, a essência da Geografia 

não estava ligada a um objeto de estudo, mas sim ao método, que deveria ser 

pautado na observação, explicação, localização e depois representado 

cartograficamente, pois considerava que os estudos geográficos fundiam-se na 

cartografia e a região era vista como uma síntese de relações da geomorfologia, 

clima e vegetação.  

As propostas de J. Brunhes, por sua vez, alinhavam-se, sob alguns 

aspectos, com as de La Blache. Sua obra de maior destaque foi a extensa 

Geografia Humana, onde expunha a ideia de uma “classificação dos fatos 

GEOGRAFIA LABLACHIANA Emmanuel 

De Martonne 

J. Brunhes 

Max Sorre 

Albert 

Demageon 
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geográficos”, que eram divididos em três grupos: “fatos da ocupação improdutiva 

do solo”, “fatos da conquista vegetal e animal”, e “fatos da ocupação destrutiva”.  

Em suas concepções, o enraizamento com o lablachianismo é evidente em 

alguns aspectos, porém o mesmo passa a incorporar questões que não faziam 

parte do que era proposto por La Blache, buscando em muitos momentos 

explicações para seus estudos na economia e até mesmo na sociologia (Moraes, 

1992). 

Outro seguidor das concepções vidalianas foi Albert Demangeon cuja 

obra jogamos foco especial a um item específico de sua obra, a partir do qual 

desenvolveu vários estudos detalhados e específicos. Elaborou o conceito de 

“meio geográfico”, a partir de seus estudos focados na perspectiva econômica, 

e do qual as relações produtivas e as instalações humanas faziam parte; 

defendeu que “meio geográfico” era diferente de “meio físico”. Abordava a região 

como característica da agricultura, da indústria e da urbanização. Como um 

seguidor de La Blache, considera  “o estudo dos grupos humanos nas suas 

relações com o meio geográfico” (DEMANGEON, 1942 apud 

CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 12). 

O último seguidor de La Blache, é Max Sorre, que destacou-se por suas 

publicações e passou a criar novas propostas metodológicas, embora mantendo 

os fundamentos lablachianos.  

Suas principais publicações foram em 1940, quando apresentou a 

concepção do espaço como “morada do homem”. O conceito central de seu 

trabalho era o de “habitat”, que conforme aponta Moraes (1992, p. 48), era 

definido como: “construção humana, uma humanização do meio, que expressa 

as múltiplas relações entre o homem e o ambiente que o envolve”.  

Para Sorre, a ideia de espaço geográfico estava atrelada a de “espaços 

sobrepostos”, onde os aspectos sociais, culturais, físicos e econômicos mantêm 

inter-relação. Suas concepções foram importantes, pois além de dar um novo 

movimento à proposta lablachiana, influenciaram também a própria escola 

francesa de geografia. 
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1.1 – Fundação da Universidade de São Paulo. 

A década de 1930 foi, sem dúvida, um momento político-social de 

importância determinante para o início e o desenvolvimento da Universidade de 

São Paulo. A derrota paulista na Revolução Constitucionalista de 1932 foi o 

contexto ideal para que o Estado e a “elite intelectual” dominante no estado, 

criasse sua primeira Universidade, pois tal ação concluía um projeto que já 

estava em andamento anos antes, conforme Scarim (2000) e Lafer (2015): 

 

“[...] A revolução de 1930 reformula este projeto de 
unidade nacional agora com ares de estado modernizado, 
burocrático e hierárquico. A revolução constitucionalista de 1932 
demonstra a intenção paulista de não perder o controle da 
locomotiva do país. A criação de uma universidade como um 
centro de excelência acadêmica a nível internacional é uma das 
atividades para este fim” (SCARIM, 2000, p. 15)  

 

“O contexto da década de 1930 trouxe a diminuição 
relativa do poder de São Paulo na República, a derrota paulista 
na Revolução de 1932 e ensejou a subsequente acomodação 
política com Getúlio Vargas, que levou ao governo de São Paulo 
Armando de Salles Oliveira” (LAFER, 2015, p. 4) 

 

 

 Júlio de Mesquita Filho2, um dos protagonistas da criação da USP, vinha 

já há alguns anos defendendo um projeto de governabilidade da “elite intelectual” 

(Zusman, 1997) de São Paulo, onde a educação, em especial a Universidade 

assumia um importante papel na formação e até mesmo continuação intelectual 

dessa elite3, que tinha como objetivo maior assumir diversos cargos nas esferas 

da gestão pública. 

                                            
2 - Júlio de Mesquita Filho: Jornalista e Advogado. Esteve à frente da redação do jornal Estadão 
entre 1927 e 1969. Foi também diretor do jornal O Estado de São Paulo (OSESP), fundador da 
rádio Eldorado (1958) e do Jornal da Tarde (1966). Participou da fundação do Partido 
Democrático, foi um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932. Presidiu em 1934 a 
Comissão de Planejamento da Universidade de São Paulo.   
3 - A família Mesquita representava o cerne desta “elite intelectual” de São Paulo, visto que Júlio 
César de Ferreira Mesquita durante anos de sua vida exerceu diversos cargos políticos, como 
secretário do governo de São Paulo e em 1902 comprou o jornal O Estado de São Paulo. 
Mantinham relações diretas e públicas com o governo do estado e através do jornal muitas de 
suas ideias, juntamente com parceiros “intelectuais”, eram defendidas.  
Ligados a esta família estavam muitos filhos dos barões do café e anos depois dos primeiros 
industriais de São Paulo, onde sua maioria vinha de formação universitária europeia. Conforme 
afirma Zusman (1997): “En particular, el Grupo en torno al Diario "El Estado de Sâo Paulo" reunía 
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“Según el propio director del diario, Julio de Mesquita 
Filho, en la editorial publicada bajo el nombre de " La Crisis 
Nacional" (15-11-1925), Brasil se encontraba en una crisis 
política como resultado de que el poder estuviera en manos de 
las oligarquías locales. La salida propuesta por Mesquita Filho 
era la democratización y para este proceso de "regeneración 
nacional" trazaba dos caminos: el primero destacaba el voto 
obligatorio, el segundo situaba el centro de atención en la 
cuestión educacional. Apoyado en la teoría de Pareto de 
circulación de las élites, Julio de Mesquita consideraba que 
todos los individuos, a través de la educación, podrían acceder 
al campo de la política, significando esto, a su vez, que sólo 
aquéllos con capacidad probada para desempeñarse en esta 
función podrían convertirse en miembros de las élites dirigentes. 
En esta concepción, donde la democracia es concebida como 
"el gobierno constituído (...), la Universidad adquiere una 
particular significación. La Universidad aparece no sólo como 
formadora de docentes de nivel medio y superior sino también 
como responsable por la educación de las élites dirigentes. La 
formación de esta élite dirigente socializada en los valores que 
el grupo del Estado consideraba adecuados para concienciar a 
la población del papel de Sâo Paulo como conductor de los 
destinos de Brasil aparece claramente en el documento la 
"Comunión Paulista" de Julio de Mesquita Filho (1922)” 
(ZUSMAN4, 1997, p.4, grifo nosso) 

 

Junto com Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo5 , coordenou 

em 1926, um inquérito sobre a formação de uma universidade e chegou à 

conclusão que o maior problema do país era, naquele momento, o ensino 

                                            
algunos intelectuales relacionados con la oligarquía cafetalera cuyas posiciones se afirmaban 
entonces como democráctica y modernizadoras (Bosi, 1982; Cardoso, 1982: 43). A través de 
encuestas, documentos y materiales de diario, el grupo realizó un diagnóstico de la realidad 
nacional y construyó una propuesta concreta en caso de alcanzar el poder.” (p.4) 

4  Perla Zusman, professora da Universidad de Buenos Aires, apresenta uma série de estudos 
no campo da de História da Geografia. Sua dissertação de mestrado (Zusman, P. (1996), 
Sociedades geográficas na promoção do saber ao respeito do território: estratégias políticas e 
acadêmicas das instituições geográficas na Argentina (1879-1942) e no Brasil (1838-1945), 
dissertação (Mestrado em Geografia Humana), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo), foi feita sob orientação do professor Antonio 
Carlos Robert de Moraes pelo programa PROLAM, compara o Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro e a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.  
5 - Fernando de Oliveira: Funcionário público, sociólogo e educador. Fez parte da fundação da 
Universidade de São Paulo e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ocupou a cadeira de 
sociologia entre 1941-1943. Secretário da Educação em São Paulo e Rio de Janeiro. Comandou 
importantes iniciativas editoriais: a Biblioteca Pedagógica Brasileira (BPB) e a célebre coleção 
Brasiliana, ambas lançadas (1931). Em sua obra destacam-se: Princípios de sociologia (1931), 
Sociologia educacional (1940), A cultura brasileira (1943) e História da minha vida (1971), uma 
autobiografia. Membro da Academia Brasileira de Letras, eleito em 10 de agosto (1967) para a 
Cadeira n. 14, sucedendo a Carneiro Leão, e recebido em 24 de setembro (1968), pelo 
acadêmico Cassiano Ricardo. 
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superior. O projeto era visto como fonte de inovação e avanços para o estado, 

pois ele acreditava que isso somente seria possível através da educação.  

Inspirado pelas ideias de Júlio de Mesquita Filho e Fernando de Azevedo, 

Armando de Salles Oliveira6 criou, durante o período em que foi interventor 

federal no Estado de São Paulo (1933-1935), o decreto nº 6.283 de 25 de janeiro 

de 1934 que deu origem à criação da Universidade de São Paulo (USP).  

Assim, a criação da USP foi o resultado de dois processos que estavam 

em andamento no contexto social e político do estado de São Paulo. De um lado 

tínhamos um grupo elitista, que comandava o principal meio de comunicação do 

estado com forte influência no poder público, que via na universidade uma 

continuidade de seu status e intervenção no desenvolvimento do país, e do outro 

um movimento político estadual, que almejou, via ensino Universitário, a 

retomada de poder e importância, relativamente perdidos durante a república 

velha e intensificado na Revolução em 1932, tal como apontado por Lafer (2015), 

Costa (2011) e Zusman (1997).  

 

“O objetivo dos fundadores da USP foi o de responder ao 
desafio, para São Paulo, representado pela mudança da 
realidade brasileira. Partiram, com grande originalidade, da 
avaliação de que, só por meio de uma universidade, São Paulo 
poderia vir a ser um laboratório de investigação científica e um 
centro de alta e irradiante intelectualidade, que singularizaria o 
nosso estado no país.” (LAFER, 2015, p.4) 

 
“[...] em 1934, surge em São Paulo a Universidade de 

São Paulo (USP), com as tentativas frustradas de revolução dos 
paulistas, e manutenção do poder, eles resolvem conquistar 
esse objetivo através do saber, portanto promovem a 
Universidade para controlar o Brasil.” (COSTA, 2011, p. 981)  

 
“La derrota de Sâo Paulo no significa que la élite paulista 

deje de lado sus idearios para orientar el desarrollo de la política 
brasileña. El sector intelectual de esta élite nucleada en torno a 
la Familia Mesquita y al diario "El Estado de Sâo Paulo" que lleva 
la batalla política al campo cultural. La formación de una élite 
internalizada en los valores sociales hegemonizados por este 
grupo serán objetivo de la primera universidad que se organiza 

                                            
6 - Armando Salles de Oliveira: Engenheiro e Jornalista. Líder político nos anos Vargas. Foi um 
dos fundadores da Revista do Brasil (1916). Após promulgação da Constituição Estadual (1935) 
elegeu-se governador do estado. Escreveu alguns livros políticos: Para que o Brasil continue: 
São Paulo (1935-1937) e Diagrama de nossa situação política: manifestos políticos do exílio 
(1945). 
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en este período en Brasil (Miceli, 1979). Esta universidad hace 
del área humanística su eje y trata de convertir esta casa de 
estudios en un centro de excelencia académica a nivel 
internacional. A ese fin, se traen profesores directamente de 
Francia, y se forma la primera cátedra de geografía de la 
Universidad de Sâo Paulo a cargo del Profesor P. Deffontaines 
y la Asociación de Geógrafos Brasileños.” (ZUSMAN, 1997, p. 2) 

 

A formação da USP aconteceu com a junção das Faculdades de Direito 

(1827), da Escola Politécnica (1894), de Farmácia (1899), de Odontologia 

(1899), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (1901), de Medicina 

(1913), e com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL, 

1934), conforme ilustrado na figura 3- Formação da Universidade de São Paulo. 

A criação da FFCL vinha ao encontro  do que defendiam Azevedo , que, 

na década anterior, propalava a importância do ensino superior, e Mesquita 

Filho, que chegou a declarar publicamente que via na FFCL a oportunidade 

perfeita para a continuação da formação intelectual da elite de São Paulo, que 

precisava encontrar uma maneira de dar prosseguimento às linhas de 

pensamento e ideais do que era conhecido como “elite intelectual”, que nos 

próximos anos comandaria o estado e futuramente o país7. 

 

                                            
7 ZUSMAN, Perla Brígida. La Geografía Y El Projecto Territorial De La Élite Ilustrada Paulista. 
La Associação de Geógrafos Brasileiros (1934-1945). Scripta Nova, Rev. Electrónica de 
Geografia y Ciências Sociales. Universidad de Barcelona, nº7, 1997. NADAI, E. Ideologia do 
progresso e ensino superior 1891-1934. 1982, Teses de doutorado FFLCH /USP, São Paulo. 
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Figura 3- Formação da Universidade de São Paulo 

 Org. Camargo, 2016 
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Desta forma, o objetivo da FFCL era tornar-se um centro produtor e 

irradiador de conhecimento científico e introduzir os chamados cientistas 

desinteressados da ciência pura e da alta cultura, onde a preocupação estava 

em aprofundar a investigação científica, para que assim o conhecimento fosse 

possível de ser aplicado (Lafer, 2014). 

 

“Junto com a USP foi criada a FFCL, assim definida por 
Salles Oliveira: “O grande plano da Universidade (...) não podia 
ser executado de um só golpe. Tinha o governo de começar por 
partes. E começou pelo principal, organizando imediatamente a 
FFCL, que é uma instituição essencial, em qualquer sistema 
universitário, já como um foco de cultura livre e desinteressada 
e de pesquisas científicas””. (MARCOLIN, 2014, p. 13) 

 

Como nos ideias fundadores da USP havia uma intenção de continuidade 

e ascensão/retomada do poder por parte da elite, onde o Estado deveria assumir 

um papel de parceria nesse projeto, era fundamental que a Universidade 

possuísse um destaque nacional e internacional, pois esse reconhecimento seria 

apenas um dos pontos favoráveis à continuidade intelectual desta elite. Desta 

forma, desde o início, a vinda de professores internacionais era vista como 

necessária, pois isso daria destaque e visibilidade internacional mais rápidos. 

A escolha dos profissionais não foi aleatória, principalmente para os 

cursos recém-criados, como era o caso da Geografia. Foram trazidos docentes 

de carreira consagrada da França, da Itália, da Alemanha e de Portugal. Desde 

o início de sua criação, a Universidade já era vista como uma referência, 

estreitando assim, desde os seus primórdios, os laços com as academias 

internacionais, em especial as europeias.8 

Foi dentro da FFCL que a sub-secção de Geografia e História foi criada. 

Tendo como sede ao longo dos anos os seguintes endereços (Lemos, 2004): 

1934 até 1945 – Prédio da Faculdade de Medicina e Escola Politécnica na rua 

Brigadeiro Luís Antônio; 1945 até 1949 – Instituto de Educação Caetano de 

Campos na Praça da República, 97; 1949 até 1956 – Prédio da FFCL na rua 

Maria Antônia, 294; 1956 até 1958 – Instituto de Geociências na Alameda 

                                            
8 - Este fato será melhor detalhado mais adiante no capítulo em que a discussão sobre a 
influência europeia na USP será especificamente debatida. 
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Glette com rua Guaianases; 1958- Casarão na avenida Angélica, esquina com 

Baronesa de Itú; 1959 até dias atuais - Cidade Universitária, conforme apontado 

no fig. 4 – Localização das Sedes do Curso de Geografia da Universidade de 

São Paulo (1934-2014). 

Na sub-secção de Geografia e História foi criada a cátedra de Geografia, 

que ficou sob a responsabilidade do Prefº. Deffontaines, trazido da França 

especialmente para ocupar este cargo, em 1934; um ano depois esta 

responsabilidade foi passada para Pierre Monbeig trazido ao Brasil segundo o 

mesmo objetivo. 

“ [...] Esse período pressupõe a discussão em torno da 
instalação dos primeiros cursos de geografia de nível superior 
do país. Ele marca o início de uma forte influência francesa com 
a presença de professores daquele país que criaram escola e 
deixaram marcas profundas nas instituições por onde passavam 
além de imprimir um “modo” francês de se fazer a ciência 
geográfica.” (SILVA, 2012, p. 66)   

 

A criação da organização do curso através do sistema de cátedras não 

ocorreu por acaso. Quando Deffontaines é convidado para vir ao Brasil, uma de 

suas funções é a de organizar o curso de Geografia e História. Desta forma, é 

implantada na USP-FFCL/Geografia e História uma cópia (adaptada9) da 

organização das universidades francesas. 

“A vinda dos primeiros franceses em 1934 está ligada aos 
nomes de dois geógrafos daquele país: Pierre Deffontaines e 
Pierre Monbeig. A permanência desses mestres especialmente 
favoreceu a implantação de uma cultura geográfica nos moldes 
acadêmicos e organizacionais franceses, que resultou na 
criação de cátedras, segundo o modelo que lá vigorava [...]” 
(SILVA, 2012, p. 58) 

 
“[...] os cursos universitários de Geografia, inaugurados 

com a valiosíssima colaboração de docentes estrangeiros, logo 
puderam ser conduzidos sob a responsabilidade de pessoas 
formadas cientificamente sob a orientação daqueles docentes” 
(PASQUALE,1982, p. 7) 

 
Figura 4- Mapa das Sedes do Curso de Geografia 1934-2014 

                                            
9 A concepção aqui apresentada, é que esta adaptação, embora totalmente baseada na Escola 
Francesa de Geografia, aconteceu perante as condições disponíveis na Universidade e na 
própria FFCL, visto que o curso, assim como a Universidade haviam sido criados neste ano e 
ainda não possuíam estrutura idêntica à Escola Francesa. 
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Logo após sua criação, foram definidas, perante os aspectos formais 

curriculares, algumas disciplinas do curso, as quais permaneceram válidas 

durante alguns anos. Conforme Campos (1954, p. 102 e 103), o primeiro Quadro 

Curricular foi o seguinte: 

 

 

Figura 5- 1º Quadro Curricular do Curso de Geografia/História 

 

Art. 8 – A seção de 

Ciências compreenderá as 

seguintes sub-secções com as 

respectivas cadeiras 

fundamentais: 

 

V- Geografia e História: 

 

1- Geografia Geral e 

Antropogeografia 

Art. 10 – O curso para 

licenciatura cultural será seriado 

e de três anos, em cada uma 

secções e sub-seções que 

compõem a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, 

abrangendo todas as matérias 

de respectiva secção ou sub-

secção e outras afins ou 

fundamentais, distribuídas da 

seguinte forma, pelos três anos: 

 

VI- Geografia e História: 

1º ano - Geografia Geral, Geografia 

Econômica, História da Civilização (antiga e 

medieval) 

2º ano – Antropogeografia, Geografia 

Econômica do Brasil, História da Civilização 

(moderna e contemporânea), História da 

América (inclusive pré-história) 

3º ano – Antropogeografia 

(especialmente do Brasil), História da 

América, História da Civilização Brasileira. 

(CAMPOS, 1954, p. 102 e 103 grifo nosso) 

 

 

Até 1939, a sub-secção de Geografia possuía uma única cátedra, a de 

Geografia, que foi dividida, naquele ano, em Geografia Humana e Geografia 

Física. A primeira fica sob a responsabilidade do Profº Pierre Monbeig e a 

segunda sob a direção do Profº João Dias da Silveira.  

Naquele mesmo ano chega à USP Emmanuel de Martonne, que viria a 

exercer grande influência na estrutura curricular que mais tarde, teria o 

Departamento de Geografia. 
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Em 1942, somando-se as duas cátedras já existentes na Geografia, cria-

se a cátedra de Geografia do Brasil, que fica sob a regência do Profº Aroldo 

Edgard de Azevedo.  

Segundo Lemos (2004), a cátedra de Geografia Humana passa, em 1946, 

para a responsabilidade de Ary França10 e, em 1945, a partir de concurso público 

e urdido com os conhecimentos dos geógrafos franceses que já estavam na 

USP, Aroldo de Azevedo toma posse da 1º cátedra de Geografia do Brasil – 

tornando-se assim o professor titular da cadeira. No ano de 1950, a cátedra de 

Geografia Física passa para a responsabilidade de João Dias da Silveira.  

 

“É na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
da USP que será iniciado o primeiro curso superior de Geografia 
do Brasil, na verdade o curso era conjunto de Geografia e 
História, por isso se terá uma característica de produções 
marcadas por uma geografia historicista nesse primeiro 
momento de formação do curso.” (COSTA, 2011, p. 982) 

 

Neste momento, onde o sistema de cátedras ainda era vigente (1934-

1952) o curso de Geografia e História estava organizado da seguinte maneira, 

conforme apresentado na figura 5 - Programa de Geografia 1934-1955 (Pasta I). 

Digno de ressalva específica, no dia 04 de junho de 1946 é criado o 

Departamento de Geografia (DG). Algumas disciplinas, porém, ainda 

continuaram sendo oferecidas junto com o curso de História, que, se dividia em 

dois setores: didático e administrativo. O setor didático tinha como base as três 

cátedras. Mais tarde, visando atender a demandas acadêmicas, foram criadas 

as disciplinas de Cartografia e Geografia Regional11.  

“Fica definitivamente criado na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo o 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, destinado a coordenar os 
trabalhos das cadeiras que se dedicam ao ensino e às pesquisas 

                                            
10 Os documentados consultados dividiram-se em dois grupos: apresentação geral das cátedras 
(tabela acima) e programa de cada disciplina. Na apresentação das cátedras o nome do Prof.º 
Ary França não aparece em nenhuma das cadeiras de Geografia, porém quando consultamos 
os “programas” da época seu nome aparece a partir de 1946.  
11 Embora não existisse a disciplina de geografia regional até esta data, isto não significa que a 
perspectiva regional não estivesse presente nas aulas de Geografia. Até 1946, dentro do curso 
de Geografia e História, eram oferecidos diversos cursos (assim chamados nos documentos 
originais) de geografia regional e ao analisarmos os programas das disciplinas vigentes (ANEXO 
1) é nítida a forte presença do método e abordagem da geografia regional especialmente a 
francesa.  
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de Geografia”. O Departamento surgia, portanto, como um 
instrumento de coordenação das atividades das cátedras.” 
(PASQUALE, 1982, p.8) 

 

Figura 6- Programa de Geografia 1934-1955 (Pasta I12). 

CURSO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 1934-1952 

CADEIRAS 

Elementos de Geologia (Geologia e 

Paleontologia)  

2º assistente Josué C. 

Mendes. 

Geografia Física Prof. João Dias da 

Silveira 

Geografia Humana Prof. Pierre Monbeig  

Geografia do Brasil Prof. Aroldo de Azevedo 

História da Civilização Antiga e 

Medieval 

Prof. Eurípedes S. de 

Paula 

História da Civilização Moderna e 

Contemporânea  

Prof. Jean Gagé 

História da Civilização Brasileira Prof. Alfredo Ellis Junior 

Etnografia e Língua Tupi-Guarani Prof. Plínio Ayrosa  

História da Civilização Americana Prof. Astrogildo R. de 

Melo 

Antropologia Prof. Emilio Willems  

Organização: Camargo, 2016 

Sob a marcante presença dos geógrafos franceses, práticas adotadas no 

desenvolvimento do Departamento de Geografia da USP foram fortemente 

baseadas nas concepções desses professores. Segundo Lemos (2004), uma 

das mais importantes foi a adoção do conceito de trabalho de campo, que na 

época ainda levava o nome de excursões. Foi através desta prática que muito 

se conheceu sobre o espaço brasileiro, pois era previsto em regimento que pelo 

menos uma vez ao ano cada cátedra fizesse uma excursão. Consequentemente, 

muitos trabalhos foram desenvolvidos e mais tarde ganharam importância 

                                            
12 Na divisão e organização oficial dos documentos consultados, os nomes dados aos grupos de 
programas – que compunham cada uma das grades- é o de Pasta I, II e III. 
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nacional a partir desses estudos. Para Silva (2012), outra grande contribuição 

das práticas francesas ficou a cargo de Monbeig. Segundo o autor, três grandes 

ganhos para a Geografia brasileira teriam decorrido da atuação deste geógrafo 

francês, conforme esquema a seguir. 

 

Figura 7- Contribuições de Pierre Monbeig à Geografia brasileira, 
segundo SILVA (2012) 

Domínios da Pesquisa Consolidação da vida 

Acadêmica 

Trabalhos/ Estudos 

sobre o Brasil 

Avanço significativo no 
modo de fazer pesquisa. 

Defesa de que a 
produção acadêmica no 
Brasil iria se consolidar 
com a cultura geográfica 
enraizada na escola 
francesa de geografia 

Realização e orientação 
de vários estudos sobre 
o Brasil, que muito 
contribuíram para o 
avanço do 
conhecimento do 
espaço brasileiro. 

 (SILVA, 2012, p. 58, 59, 60). Org. Camargo, 2016. 

 

Já na década de 1950, mais precisamente 1956, pela lei federal nº 2.549 

de 08 de setembro, o curso de Geografia separa-se do de História, o que gera 

desdobramentos importantes para a consolidação de cada um desses campos 

disciplinares enquanto campos autônomos de investigação. 

 

“[...] Na FFCL/USP, o ano de (1956) assinalou o 
desmembramento da 5ª sub-secção, a de Geografia e História, 
separando definitivamente o destino administrativo e 
pedagógico destas disciplinas. Seria necessário mensurar os 
desmembramentos posteriores a esta data, no tocante ao 
diálogo entre Geografia e História naquela instituição. Esta 
convivência compulsória era derivada do período da criação da 
FFCL, guardando a marca do espírito francês de colaboração 
entre as duas áreas do conhecimento [...]” (MARTINEZ, 2002, p. 
18)  

 

Sob influência da conhecida corrente de pensamento do determinismo 

geográfico, a Geografia Regional Francesa desenvolveu inúmeras monografias 

à luz de uma perspectiva natural, onde clima, vegetação e relevo dominavam as 

múltiplas explicações e possibilidades de compreensão do espaço. Partindo 

desta mesma ótica, a Geografia Regional Brasileira passou anos buscando 
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explicar fenômenos característicos do espaço nacional, sem abordar os 

aspectos que aqui se faziam presentes, mas não constavam nos estudos 

franceses. Petrone (1979) aponta como exemplo os estudos sobre o Nordeste 

brasileiro, que durante muito tempo foram feitos apenas na perspectiva dos 

fenômenos climáticos, e raramente levando em conta a distribuição das terras, 

a presença dos grandes latifúndios e os processos históricos conflitantes, 

variantes que compõem partes da totalidade-espaço Brasil, mas que estão 

oceanos de distância da realidade europeia. 

 

“Nesse sentido a produção geográfica brasileira refletia 
os problemas teóricos e metodológicos germinados e vividos na 
Europa, dentro das diretrizes vinculadas, naturalmente, às 
condições dos mecanismos econômicos, sociais e políticos que 
passavam a ser dominantes em escala praticamente mundial.” 
(PETRONE, 1979, p.314) 

 

A década de 1960 foi de suma importância para o desenvolvimento do 

Departamento de Geografia da USP. Neste período, diferentes eventos 

marcaram as configurações estruturais do curso e das produções que ali se 

faziam. Nesta década, além da criação do Instituto de Geografia, em 1963, cria-

se também, o Conselho do Departamento de Geografia. Para elucidar sua 

importância e função, destaca Petrone (1982): 

 

“O Conselho do Departamento de Geografia na prática 
confundia-se com todo o Departamento. Definia-se 
concretamente pela reunião de todos os docentes, 
independentemente de seus títulos, cargos ou funções, todos 
com direito a voz, embora com algumas restrições.” (PETRONE, 
1982, p. 10) 

 

Segundo Lemos, a grande contribuição deste Conselho acontece entre 

1968 e 1969, quando, com o Regime Militar no poder, com o fim das cátedras 

(lei nº 5.550/68) e com a aposentadoria dos professores mais antigos, o 

Departamento passa por muitas e profundas mudanças, que foram acontecendo 

de forma mais sutil, pois o Conselho assumiu a responsabilidade de cuidar e 

direcionar essas medidas, tentando amenizar as suas consequências negativas 
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o máximo possível. Entre as mudanças então ocorridas, destacamos aquela que 

mais diretamente nos interessa: 

“Um dos frutos da fase em apreço foi uma profunda 
mudança curricular, realizada a partir do trabalho de uma 
comissão particularmente constituída para esse fim, e 
amplamente debatida em reuniões plenárias. A referida reforma 
curricular foi marcada pelo fato de ter sido inteiramente em 
decorrência de atividade departamental escapando inteiramente 
do âmbito das antigas cátedras.” (LEMOS, 2004, p. 5, grifo 
nosso) 

 

A Geografia “uspiana” passa, naquele momento histórico, a assumir uma 

nova concepção curricular, visto que o currículo existente até então datava da 

criação da sub-secção de Geografia e História (1934), incluindo apenas 

alterações pontuais realizadas ao longo das três décadas anteriores. Fica claro 

para nós, que o debate e as produções geográficas feitos no interior do 

Departamento de Geografia da USP aconteceram durante aquele período, sob 

forte influência da Escola Francesa de Geografia.  

 

“Compreendo que para a Geografia no ensino superior 
foi importante a articulação do Brasil com a França para a 
criação das primeiras cátedras de Geografia no país na década 
de 30, sendo relevante a influência da Geografia Francesa nos 
estudos e produções da Geografia local; além de influenciar na 
institucionalização da ciência geográfica.” (COSTA, 2011, p. 
985) 

 

Embora nossa pesquisa envolva os 80 anos da Universidade de São 

Paulo, nosso objetivo aqui não é reproduzir sua história em detalhes, mas sim 

pontuar alguns eventos que, de alguma forma, possuem relevância para nossa 

análise. 

1.2 - Escola Francesa de Geografia no curso de Geografia da 

USP 

 

Conforme antes abordado, a idealização da criação da Universidade de 

São Paulo esteve ligada a fatores sociais e políticos, em especial do círculo 

“intelectual” que exercia grande influência na sociedade paulistana. Dentro 
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desses ideais e até mesmo objetivos que foram destinados à USP, a projeção 

internacional já era tida como meta ainda no começo da década, quando sua 

criação compunha a pauta de intensos encontros e conversas ao redor do grupo 

“intelectual” O Estado de São Paulo (Zusman, 1997). 

Desta forma, não foi ao acaso que os franceses foram os escolhidos para 

compor o grupo de professores-referências que iriam estruturar e organizar o 

curso de geografia e história dentro da FFCL. Nos anos em que a USP 

(juntamente com a FFCL) foi “pensada”, a Geografia Francesa já apresentava 

destaque internacional, principalmente a Escola Francesa de Geografia 

Regional, que conforme dito antes, tinha como mestre Vidal de La Blache, que 

mesmo após sua morte tem suas ideias projetadas e continuadas através de 

seus seguidores. 

A França já havia “experimentado” um desenvolvimento no conhecimento 

espacial do seu território através dos estudos regionais, feito pelos geógrafos 

vidalianos, os quais resultaram em inúmeras monografias regionais sobre o 

território francês. Assim sendo, a escolha dos mestres franceses ia ao encontro 

do ideal da família Mesquita de utilizar de todo o conhecimento possível para 

projetar São Paulo, intelectual e politicamente para o país inteiro e trazer 

novamente o centro do poder para a cidade de São Paulo. 

Para que São Paulo conseguisse essa hegemonia política e levasse o 

Brasil a crescer, conforme acreditava este grupo, conhecer o território nacional 

era de suma importância e relevância.  À vista disso, a escolha não foi pelos 

franceses e sim pela Geografia francesa, principalmente a Escola Francesa 

Regional (Zusman, 1997), pois estava claro para o grupo O Estado de São 

Paulo13 que além de conhecer o Brasil, seria fundamental encontrar uma forma 

de organização territorial que levasse ao desenvolvimento e a escola Vidaliana 

de regionalização foi a escolhida para implantação desse projeto. Somado a isso, 

o renome internacional que os franceses possuíam foi um incentivo a mais para 

que o início e as características da geografia na USP fossem a la Escola 

Francesa de Geografia Regional. 

                                            
13 Quando citamos o grupo O Estado de São Paulo não nos referimos unicamente a família 
Mesquita, mas sim a figuras ligadas à família e até mesmo ao jornal, como já citado, Azevedo, 
Salles Oliveira, Franco da Rocha, Arnaldo Vieira de Carvalho e etc. 



P á g i n a  | 49 

 

 

“Durou mais de meio século o apreço e admiração dos 
brasileiros em torno da qualidade da geografia francesa. Não 
importa saber se ele foi elaborado dentro ou fora das fronteiras 
daquele país. Os professores franceses, especialmente os 
orientadores de tese e coordenadores de laboratórios foram 
convidados para vir ao Brasil ministrar cursos, proferir palestras, 
acompanhar trabalhos de campo ou assessorar grupo de 
pesquisa ou equipes ministeriais.” (SILVA, 2012, p. 57) 

 

A vinda dos franceses não contemplava somente aos interesses 

“brasileiros”, ela também colocava em prática um projeto da própria escola 

francesa de Geografia, que era de colonizar outros países intelectualmente, “a 

prática colonial, característica da Geografia francesa, uma espécie de marca 

registrada [...]” (SILVA, 2012, p. 44) e propagar seu modelo de produção 

geográfica científica. Além disso, a vinda de muitos franceses ao Brasil também 

estava ligada a interesses próprios. Vários desses intelectuais vieram no 

“início”14 da geografia acadêmica brasileira porque viram no Brasil uma chance 

de inserção de suas ideias e até mesmo crescimento profissional, como é o caso 

de Deffontaines15. 

Deste modo, a vinda dos franceses atendia a diversos interesses. Ao todo 

a USP recebeu treze16 geógrafos franceses e teve  sua organização inicial 

                                            
14 Quando nos referimos a “início” estamos apontando o surgimento de uma Universidade. 
Acreditamos, conforme  Manoel Fernandes de Sousa Neto em seu artigo Geografia nos Trópicos: 
História dos Náufragos de uma Jangada de Pedras? (2001), que muito antes da criação da USP, 
já havia produção científica de geografia no Brasil. 
15 Deffontaines obteve seu título de doutor em 1932 pela Sorbonne sob orientação de Albert 
Demangeon, com quem, segundo Ferreira (1998), teve, ao longo de sua vida acadêmica teve 
diversas divergências e embates. Em mais de um caso Deffontaines concorria a cargos em 
instituições de ensino, onde fazia parte da banca Demangeon, que não fazia nenhuma questão 
de ajudá-lo e/ou até mesmo incentivá-lo. Desta forma ele vai encontrar muitas dificuldades de 
estabelecer-se com destaque na “sociedade” francesa de Geografia e sua vinda ao Brasil, como 
e depois a vários países da América Latina representava uma oportunidade perfeita para 
crescimento e destaque profissional, pois acreditava que depois desse período como professor 
universitário em outro país, em especial como o primeiro convidado a vir para a USP, sua entrada 
nos centros de ensino parisiense seria mais fácil. Deffontaines também tinha grande interesse 
de vir ao Brasil, pois pretendia promover a criação de congêneres das Équipes Sociales no país, 
especialmente ligado as instituições católicas, pois era católico extremamente atuante e 
promover o catolicismo e instituições católicas fazia parte de suas metas pessoais (FERREIRA, 
1998) 
16 Foram eles: P. Deffontaines; P. Monbeig; Emile Coornaert; Fernand Braudel; Claude Lévi-
Strauss; Paulo Arbousse-Bastide; Etienne Borne; Jean Mogüé; Robert Garric; Pierre Hourcade; 
Francois Perroux; René Courtin; Pierre Fromont; (SILVA, 2012) (PASQUALE, 1982) 
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baseada nos modelos das instituições de onde os mesmos vinham, criando o 

que Silva (2012) chamou de “empréstimo científico-cultural” ou “difusão cultural”. 

Esse modelo francês de geografia era nítido, além da organização de todo 

o curso, nas próprias aulas, conforme destaca a entrevista de Moraes: 

 

“A primeira coisa que percebi no curso foi que ele era 
demasiadamente empírico. Eram muito poucas as matérias que 
se dedicavam a uma discussão mais teórica. Por esse motivo no 
final do primeiro ano na Geografia, em 1973, resolvi prestar 
Ciências Sociais, consciente que não queria fazer carreira nas 
Ciências Sociais, mas complementar essa discussão 
metodológica que eu sentia falta na geografia. 

O currículo na época era profundamente convencional 
dentro da Geografia Francesa e assentado na geografia 
regional. O currículo com o qual eu me formei continha a velha 
ideia de uma introdução a Geografia física, uma introdução a 
Geografia humana e a ideia de que a Geografia regional seria a 
síntese. Um terço do curso era a Geografia regional, pois esta 
era vista como uma síntese entre os outros dois campos e era 
bastante descritiva.” (SCARIM, 2000, p. 127, anexo. Entrevista 
com Antonio Carlos Robert Moraes) 

 

Essa influência francesa no departamento vai durar muitos anos além de 

sua chegada em 1934, pois era interessante que os franceses ficassem mais 

tempo no Brasil, pois assim também estavam sempre produzindo novos 

materiais, estudos, liderando grupos de pesquisa que depois faziam seus nomes 

na academia internacional juntamente com a escola francesa de geografia. O 

Brasil foi, durante anos, um campo de pesquisa para os franceses e a USP seus 

laboratórios e ferramentas técnicas, conforme afirma Silva:  

 

“[...] Aqui os franceses fazem suas pesquisas e no 
passado muito contribuíram para que se fizesse a leitura 
geográfica do país, vislumbrando um projeto nacional a partir da 
ótica deles. Na França, o brasileiro enquanto profissional 
situava-se, predominantemente, na condição de aprendiz da 
fundamentação teórica e metodológica norteadora daquela 
escola geográfica [...]” (SILVA, 2012, p. 40) 

 

A presença dos geógrafos franceses na USP, inevitavelmente foi 

formando uma “comunidade científica francesa regional”, pois os princípios e 

modos de pensar a realidade e o território eram tão vidalianos, que mesmo não 
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existindo uma cátedra de Geografia Regional, a base teórica e epistemológica 

das cadeiras e disciplinas era baseada na proposta de Vidal de La Blache, como 

afirma Capel: 

 

“[...] a existência de uma comunidade científica 
especializada modela o pensamento de seus integrantes e, com 
o tempo, origina o que se tem denominado estilos de 
pensamento, que determinam a eleição dos problemas 
científicos, as perguntas que são feitas, guiam as observações, 
estabelecem as regras para se trabalhar e ainda predeterminam 
o vocabulário que se há de utilizar. O que em muitas disciplinas 
científicas se denominou de ponto de vista, talvez não seja mais 
que uma aplicação de estilo próprio de pensar da comunidade.” 
(1999, p. 21, 22) 

 

Na análise das grades curriculares e do programa das disciplinas 

oferecidas no curso de história e geografia, nos anos iniciais, esse modelo 

vidaliano de geografia fica evidente17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Programa de Geografia Humana (1935-1945) Parte I e II– 
Prof.º Pierre Monbeig 

                                            
17 Nos programas curriculares, somente a partir de 1955 – Grade 2, utilizou-se como padrão a 
terminologia Ano, para designar em qual período do curso a disciplina seria oferecida. Até 1955, 
em alguns programas o termo utilizado era série e em outros anos, porém, ambos possuem o 
mesmo sentido. 
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Importante chamarmos atenção que o trabalho prático da disciplina era 

proposto a partir de “Os Gêneros de Vida” e os exemplos apontados eram as 

monografias regionais, conforme apontado na figura 8. 
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Para acompanhar a proposta teórica do curso de Geografia Humana do 

Prof. Monbeig era oferecido – obrigatoriamente – um curso de Gêneros de Vida, 

onde a proposta era toda baseada na Geografia Regional de Vidal e como 

conteúdo curricular eram estudadas as regiões mediterrânicas, temperadas, 

boreais, montanheses e etc. 

A influência da Geografia Regional também aparece na cátedra de 

Geografia Física, criada em 1939 sob a responsabilidade de João Dias da 

Silveira, onde um curso de Geografia Regional era oferecido, conforme apontado 

na fig. 9 – Programa da Cátedra de Geografia Física – Curso de Geografia 

Regional. 

O estudo em torno das regiões asiáticas e africanas nutre ainda mais a 

ideia de “colonização intelectual dos franceses. Segundo Silva, conforme esse 

processo acontecia aqui no Brasil, muitos franceses foram percebendo que seria 

necessário “escolher” outra área de estudo e/ou foco de inserção da escola 

francesa, pois com o tempo a geografia brasileira passaria a oferecer 

profissionais formados aqui e capacitados segundo o “nível” esperado, para 

ocupar os cargos dentro da própria USP. Neste momento, a Escola Francesa de 

Geografia começa o que Silva chama de estudos sobre o Terceiro Mundo e a 

Ásia, especialmente da África, continente que seria o destino da próxima missão 

francesa. O curso de geografia na USP, mesmo neste momento, ainda atendia 

aos interesses franceses. 

Em 1942, com a criação de uma nova cátedra, a de Geografia do Brasil, 

sob responsabilidade de Aroldo Edgar de Azevedo, brasileiro, formado pela 

USP, a Geografia Regional Francesa continuava fortemente presente. O 

programa da disciplina assim como o conteúdo proposto era sobre o Brasil, mas 

a metodologia e a bibliografia apresentada eram enraizadas na análise regional 

francesa. 

 

 

Figura 9- Programa da Cátedra de Geografia Física – Curso de 
Geografia Regional. 
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Figura 10- Programa de Geografia do Brasil – Prof.º  Aroldo de Azevedo
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Figura 11- Programa de Geografia do Brasil - Currículo – Prof.º Aroldo 
de Azevedo 
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A proposta da cátedra de Aroldo de Azevedo ilustra como o processo de 

“colonização intelectual” da Escola Francesa de Geografia deu certo durante 

anos, pois mesmo o Brasil apresentando características tão díspares da França, 

o modelo proposto por Vidal, anos antes, mantem-se durante um longo período. 

A forte presença da Escola Francesa de Geografia na USP mantem-se, 

aproximadamente, até a década de 70, quando paradigmaticamente a Geografia 

vive um novo momento. 
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Capítulo 2- As Grades Curriculares do curso de Geografia da 

Universidade de São Paulo  

 

O trabalho de análise das Grades curriculares do curso de Geografia da 

Universidade de São Paulo nos 80 anos envolvidos em nossa pesquisa, 

mostrou-se um verdadeiro quebra-cabeças onde fontes, anexos, programas, 

objetivos, conteúdos, bibliografia, corpo docente e documentos abandonados 

pelo tempo, exigiram de nós escolhas e modos de organização específicos, com 

o objetivo de tornar inteligível a “imagem” desse quebra-cabeça. 

Optamos por nos apoiar na própria divisão temporal das Grades oficiais, 

ou seja, aquelas estipuladas pela cátedra de Geografia (1934-1946) e a partir de 

1946 do Departamento de Geografia, conforme encontramos em nosso trabalho 

de garimpagem documental dessas fontes oficiais.18 Porém, foi necessário que 

fizéssemos algumas junções ou separações para que os assuntos não se 

repetissem e apresentassem sentido aos leitores. 

Nosso trabalho debruçou-se na análise dos objetivos, conteúdos 

estipulados e avaliação de todas as disciplinas dentro dos 80 anos. A bibliografia 

de todas as disciplinas das quatro Grades, não pôde ser feita, pois esse tópico 

só consta nos documentos oficiais a partir de 1968. 

Utilizando então esse referencial, os 80 anos do curso de Geografia foram 

divididos, a princípio em 4 períodos, que optamos por chamar de Grade, 

conforme imagem abaixo: 

 

Figura 12- Organização das Grades Curriculares

 

Org. Camargo, 2016. 

 

                                            
18 Vide anexo II 
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Durante o período correspondente a cada uma dessas Grades, 

aconteceram diversos eventos que foram importantes em termos históricos e 

também para nossa pesquisa, porém não fizemos destes o marco divisor das 

Grades.  

Para que esses 80 anos curriculares fossem melhor visualizados, 

organizamos todas as disciplinas do período segundo os documentos e 

indicamos a(s) Grade(s) correspondente(s). 

 

Figura 13- Tabela das Disciplinas do Departamento de Geografia da 
USP (1952 / 2014)19 

DISCIPLINAS 1934/1955 1955/1968 1968/1987 1989/2014 

Geografia Física X X   

Geografia Humana X X   

Antropologia X X   

História da Civilização 
Antiga e Medieval 

X    

Elementos de Geologia X X   

Elementos de 
Cartografia X X  

X20 
(Introdução a 
Cartografia) 

História da Civilização 
Moderna 

X X   

Etnografia X X   

História da Civilização 
Americana 

X    

História da Civilização 
Brasileira 

X X   

Geografia do Brasil X X   

História da Civilização 
Contemporânea 

X X   

Etnografia do Brasil e 
Língua Tupi-guarani 

X X   

Curso Geografia 
Regional (cadeira 
Geografia Física) 

X    

                                            
19 Importante esclarecermos aqui que embora nosso marco inicial de pesquisa seja 1934, 
iniciamos nossos apontamentos, em nossa tabela, somente em 1952, pois foi o ano em que o 
Departamento de Geografia criou as disciplinas. Anteriormente a este período o sistema vigente 
era o de cátedra, que possuía uma forma particular de organização, mostrada no capítulo 
anterior. 
20 As disciplinas que aparecerem com os nomes entre parênteses, nas grades 2,3 ou 4, são as 
mesmas que aparecem na primeira coluna. São casos em que apenas a nomenclatura da 
disciplina teve mudança, mas após análise minuciosa das ementas constatamos serem as 
mesmas. 
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Curso Geografia 
Regional do Brasil 
(cadeira Geografia 
Física) 

X    

Geografia Humana A: 
Organização do Espaço 

 X  X 

Geografia Humana A: 
Geografia da 
Circulação  

 X   

Geografia Humana A: 
Geografia da 
População 

 X X X 

Geografia Humana A: A 
Conquista do Meio 

 X   

Geografia Humana B: 
Geografia das 
Indústrias 

 X X X 

Geografia Humana B: 
Geografia Agrária 

 X X X 

Geografia Humana B: 
Geografia da Energia  X 

X³ 
(Fontes de 
Energia) 

 

Geografia Humana C: 
Geografia Urbana 

 X X X 

Geografia Humana C: 
Geografia Política 

 X  X 

Geografia Humana C: 
Trabalhos Práticos 

 X   

Geografia Humana 
Bacharelado: Bases 
Biológicas da Geografia 
Humana 

 X   

Geografia Humana 
Bacharelado: Geografia 
da Colonização 

 X   

Geografia do Brasil A: 
Geografia Física do 
Brasil 

 X   

Geografia do Brasil A: 
Geografia Humana do 
Brasil 

 X   

Geografia do Brasil A: 
Geografia Econômica 
do Brasil 

 X   

Geografia do Brasil A: 
Seminários 

 X   

Geografia do Brasil B: 
Geografia da Amazônia 

 X X  
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Geografia do Brasil B: 
Geografia do Nordeste 

 X X  

Geografia do Brasil B: 
Estudo Dirigido 

 X   

Geografia do Brasil C: 
Geografia do Sul do 
Brasil 

 X   

Geografia do Brasil C: 
Geografia do Estado de 
São Paulo 

 X X X 

Geografia do Brasil C: 
Seminários de Debates 

 X   

Geografia do Brasil 
Bacharelado: 
Geomorfologia do 
Brasil 

 X   

Geografia do Brasil 
Bacharelado: Geografia 
Geral do Brasil 

 X   

Geografia do Brasil 
Bacharelado: Trabalhos 
Práticos 

 X   

Geografia Regional A: 
América Platina e 
Andina 

 X X  

Geografia Regional A: 
África 

 X   

Geografia Regional A: 
Europa Ocidental 

 X   

Geografia Regional A: 
Ásia de Sudeste 

 X   

Geografia Regional B: 
Europa Central 

 X   

Geografia Regional B: 
União Soviética 

 X   

Geografia Regional B: 
Oriente Médio 

 X  X 

Geografia Regional B: 
América do Norte 

 X   

Geografia Regional B: 
O Benelux 

 X   

Geografia Regional B: 
A China 

 X   

Geografia Regional B: 
Seminários 

 X   
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Geografia Regional B: 
América do Norte 
Anglo-Saxônica 

 X   

Geografia Regional C-
Bacharelado: A 
Península Ibérica 

 X   

Geografia Regional C-
Bacharelado: 
Monografias Regionais 

 X   

Geografia Regional C: 
Oriente Médio 

 X  X 

Geografia Regional C: 
União Soviética 

 X   

Geografia Regional C: 
Monografias Regionais 

 X   

Cartografia  X   

Introdução à Ciência 
Geográfica 

 

X³ 
(Evolução 

do 
Pensamento 
Geográfico) 

X 

X³ 
(História do 
Pensamento 
Geográfico) 

Introdução a Geografia 
Física 

  X  

Introdução à Geografia 
Humana 

  X  

Geografia do Comércio   X  

Geografia da 
Circulação 

  X  

Organização do Espaço 
Regional   X 

         X³ 
(Teoria da 
Região e 

Regionalização) 
Panorama da Geografia 
do Brasil 

  X  

Geografia Regional I : 
Mundo Tropical 

  X  

Geografia Regional I: 
URSS e USA 

  X  

Geografia Regional II: 
Nordeste dos Estados 
Unidos 

  X  

Geografia Regional II: 
Grã-Bretanha e 
Argentina 

  X  

Geografia Regional II: 
Austrália 

  X  

Geografia Regional II: 
Argentina 

  X  
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Geografia Regional do 
Brasil II: Brasil de 
Sudeste 

  X  

Geografia Regional do 
Brasil I 

  X X 

Geografia Regional do 
Brasil II 
 

  X X 

Orientação para 
Pesquisa em Geografia 
Física 

  X  

Orientação para 
Pesquisa em Geografia 
Humana  

  X  

Aerofotogeografia    x 

Análise e Interpretação 
de Cartas Topográficas 

   X 

Biogeografia    X 

Cartografia Temática 
da Geografia 

   X 

Climatologia I    X 

Climatologia II    X 

Elementos da 
Cartografia Sistemática 

   X 

Estágio Supervisionado 
em Climatologia 

   X 

Estágio Supervisionado 
em Geomorfologia 

   X 

Estágio Supervisionado 
em Sensoriamento 
Remoto 

   X 

Fisiologia da Paisagem    X 

Fundamentos 
Econômicos , Sociais e 
Políticos da Geografia 

   X 

Fundamentos Naturais 
da Geografia 

   X 

Geografia do Turismo    X 

Geografia dos 
Recursos Naturais 

   X 

Geografia Econômica I    X 

Geografia Econômica II    X 

Geografia Humana e 
Econômica Geral 

   X 

Geografia Humana 
Geral e do Brasil 

   X 

Geografia Social    X 
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Geomorfologia 
Climática e Litorânea 

   X 

Geomorfologia    X 

Geomorfologia I    X 

Geografia Crítica e 
Ensino de 1º e 2º graus 

   X 

Geomorfologia II    X 

Hidrografia    X 

Homem e Espaço na 
Pré-História: Uma 
Introdução a 
Geoarqueologia 

   X 

Iniciação a Pesquisa 
em Geografia I 

   X 

Iniciação a Pesquisa 
em Geografia II 

   X 

Microinformática 
Instrumental em 
Geografia 

   X 

Pedologia    X 

Planejamento    X 

Regionalização do 
Espaço Brasileiro 

   X 

Regionalização do 
Espaço Mundial 

   X 

Sensoriamento Remoto 
Aplicado a Geografia 

   X 

Solos Tropicais    X 

Teoria e Método em 
Geografia I 

   X 

Teoria e Método em 
Geografia II 

   X 

Teoria Geográfica da 
Paisagem 

   X 

Técnicas de Campo e 
Laboratório em 
Geografia 

   X 

Trabalho de Graduação 
Individual em Geografia 
I 

   X 

Trabalho de Graduação 
Individual em Geografia 
II 

   X 

Análise Espacial e 
Geoprocessmento 

   X 
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Geomorfologia Aplicada 
ao Planejamento e 
Gestão Ambiental 

   X 

Introdução à 
modelagem climática 

   X 

Mudanças Climáticas 
Globais e Implicações 
Atuais 

   X 

Migrações e Trabalho 
 

   X 

A Cidade e o Urbano 
no Brasil: Teoria e 
Método  

   X 

Teoria Geográfica do 
Espaço 

   X 

Geografia da Metrópole    X 

Trabalho de Campo em 
Geografia I 

   X 

Cartografia Ambiental    X 

Introdução ao Sistema 
Geográfico de 
Informação 

   X 

Teoria e Método em 
Geoprocessamento 

   X 

Estágio Supervisionado 
em Análise de Solos 

   X 

Estágio Supervisionado 
em Geoprocessamento 

   X 

Introdução a 
Geomorfologia 

   X 

Introdução aos Estudos 
dos Solos 

   X 

Introdução do Estudo da 
Urbanização no 
Terceiro Mundo 

   X 

Ensino de Geografia na 
Educação Básica 

   X 

Estágio Supervisionado 
de Ensino de Geografia 
e Material Didático 

   X 

 

 Org. Camargo, 2016. 
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Como cada uma dessas Grades abrange longos períodos de tempo, 

houve mudanças nos programas de algumas disciplinas, as quais serão 

abordadas no transcorrer do texto. 

 

 

 

 

 

 

2.1- Grade 1 (1934/1955) 

 

A Grade 1 corresponde a 21 anos da história curricular do curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo (USP). Dentro deste período de tempo 

temos o acontecimento de dois eventos importantes: a) a criação, em 1946, do 

Departamento de Geografia; b) e o término, em 1952, do sistema de cátedras, 

seguido pela implementação das disciplinas. 

Em termos curriculares, pode-se dizer que esses eventos tiveram pouco 

impacto nos programas das disciplinas, a despeito da estrutura organizativa. 

Ao compararmos a documentação das cátedras e depois das primeiras 

disciplinas da Grade 1, podemos observar que estas seguiram o mesmo nome 

e estrutura das antigas cátedras, tendo sido acrescida apenas a disciplina de 

Elementos da Cartografia.  

Neste período, segundo podemos inferir a partir dos currículos e com base 

em relato do professor José Bueno Conti, que ao ingressar na Universidade 

como aluno em 1955 estudou sob esses programas21, o currículo era baseado 

em um modelo francês, tendo como base teórico-conceitual a produção dos 

geógrafos franceses, que compunham a Escola Francesa de Geografia, onde o 

principal referencial teórico-metodológico era Vidal de La Blache. Nos programas 

                                            
21 Neste momento quando os alunos ingressaram no curso de Geografia, os que haviam 
matriculas até o final de 1955 continuavam a cursar o programa vigente, ou seja da grade 1 e os 
que ingressaram após 1956 cursaram na ótica dos programas da grade. Detalharemos as 
principais mudanças mais adiante.  
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de diversas disciplinas consta o curso Monografias Regionais e Gêneros de Vida, 

segundo o modelo vidaliano. 

Em entrevista22 à autora, o professor Conti aponta: “A Geografia Regional, 

eu não sei porque, no meu tempo de aluno e logo depois que eu me tornei 

professor aqui, sempre teve um status um pouco menor que a Geografia Física, 

a Geografia Humana e a Geografia do Brasil. Somente depois com A chegada 

de novos professores, principalmente da Sandra Lencioni, a Geografia Regional 

teve um status um pouco melhor aqui.” 

Neste período ainda não havia um número expressivo de disciplinas de 

Geografia Regional. Entretanto, é fundamental reconhecer que os estudos 

regionais, a análise regional, enfim, a base do pensamento geográfico regional 

foi transposto para o curso de Geografia da USP. No período das cátedras, havia 

um curso de Geografia Regional, que “pertencia” a cadeira de Geografia Física 

e, em 1939, um outro curso de Geografia Regional também era oferecido dentro 

da cadeira de Geografia do Brasil. Este mesmo formato se transpôs também 

quando as disciplinas foram criadas, partindo da mesma organização e divisão. 

Somente em 1955 foi criada uma disciplina com a denominação de Geografia 

Regional. 

Por outro lado, a análise dos currículos revelou que a despeito da 

inexistência de uma disciplina especifica, a análise regional era evidente, 

principalmente aquela baseada na escola francesa. Neste período, havia uma 

ligação muito forte entre a Geografia Regional Francesa e as disciplinas voltadas 

para a Geografia Física, fato que vai se manter durante muitos anos.  

No primeiro e segundo anos do curso, era oferecida a disciplina de 

Geografia Humana, que se dividia em duas frentes cada uma com uma aula 

semanal: Introdução à Geografia Humana e Gêneros da Vida23. O conteúdo 

                                            
22 Entrevista concedida no dia 12 de fevereiro de 2016, no Departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo às 16 horas. 
23 Para a importância e relação com o pensamento Vidaliano Regional: “Vidal de la Blache, p. 
1911. Les genres de vie dans la geographie humaine. Annales de geographie 20: 193–212; 
289–304” Destacamos: “un genre de vie constitué implique une action méthodique et continue 
partant très forte sur la nature ou pour parieren géographe sur la physionomie des contrées Sans 
doute action de homme est fait sentir sur son environnement dès le jour où sa main est armée 
un instrument on peut dire que dès les premiers débuts des civilisations cette action pas été 
négligeable Mais tout autre est effet habitudes organisées et systématiques creusant de plus en 
plus profondément leur ornière imposant par la force acquise aux générations successives im 
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abordado no segundo caso, era baseado na concepção de Vidal de La Blache, 

visto que muitos franceses ainda ministravam aulas no curso de Geografia.  

No segundo ano do curso, na cátedra/disciplina de Geografia Física, era 

apontada no programa a importância de Emmanuel De Martonne como 

referência, fato indicado também pelo professor Conti. Já  na cátedra/disciplina24 

de Geografia Humana era oferecido aos alunos o curso de Gêneros da Vida e 

como trabalho final, na época denominado “Trabalhos Práticos”, ficava a cargo 

dos alunos a produção de um material denominado: “Os Gêneros da Vida. 

Exemplos Regionais, como complemento das aulas teóricas”. Na 

cátedra/disciplina de Geografia do Brasil o foco era uma análise do Brasil, a partir 

da ótica das monografias regionais, sendo o conteúdo dividido em duas partes: 

em um primeiro momento os estudos eram referentes ao meio natural e, depois, 

ao humano/social, conforme fig. 14 - Programa de Geografia do Brasil 

(1934/1955). 

 
 
“Embora hoje, considerem a proposta das monografias 

regionais ultrapassadas, apontamos que os estudos regionais 
de Vidal em muito contribuíram para o avanço dos estudos 
geográficos, conforme destaca Ribeiro: “Enfim, estamos diante 
de um geógrafo que aperfeiçoou um método de investigação 
bastante rico para a época, contemplando sobremaneira os 
seguintes pontos: 

i. correlação, encadeamento e articulação entre as partes e o todo, 

reconhecendo aspectos particulares, porém sempre atrelados à 
unidade terrestre- principal item metodológico de Vidal; 

ii. comparações sociológicas, culturais, geográficas e históricas, o 
que significa também intensa exploração do par passado-
presente; 

iii. trabalhos de campo/observação direta, cartografia e pesquisas 
em arquivos, ao mesmo tempo que se apropriava dos saberes 
geográficos populares; 

iv. a natureza como fonte de inspiração em termos de totalidade, 
dinamismo, coordenação e estabilidade/mudança (no que tange 
à temporalidade); ênfase nos métodos das Ciências Naturais; 

v. interdisciplinaridade de vanguarda, transitando com habilidade 
pela Ecologia, Geologia, Etnografia, Sociologia e História, numa 

                                            
primant leur marque sur les esprits tournant dans un sens déterminé toutes les forces de progrès.” 
(VIDAL DE LA BLACHE, pg. 194, 1911) 
24 Utilizaremos no texto a escrita cátedra/disciplina, pois ambas apresentavam o mesmo formato, 
conteúdo e abordagem.  



P á g i n a  | 69 

 

abordagem que pregava a unidade das ciências e, portanto, 

rejeitava a fragmentação típica da Ciência Moderna; 
vi. presença recorrente da tradição alemã de Humboldt, Ritter, 

Ratzel e, em menor medida, Peschel.”(RIBEIRO, 2012, p. 37) 

 
No terceiro e quarto anos dentro da cátedra/disciplina de Geografia Física 

era ofertado o curso Geografia Regional, sendo foco de estudo as regiões da 

Europa, Ásia e África. Na cátedra/disciplina da Geografia Humana era oferecido 

um curso de Monografias Urbanas que seguiam o modelo das monografias 

regionais vidalianas. No terceiro ano também eram ofertados dois cursos de 

Geografia Regional do Brasil, que ficavam a cargo da cátedra/disciplina 

Geografia do Brasil. Em um deles a proposta era o estudo das então regiões 

brasileiras a partir do modelo das monografias regionais e no outro, a proposta 

eram os estudos regionais rotativos, pois a cada ano o professor escolhia a 

região que deveria ser estudada. No quarto ano e no primeiro da especialização 

o foco na área de Geografia Humana recaía sobre as questões regionais, 

abarcando determinadas áreas como: Mediterrâneo, Países Baixos e Desertos. 

Importante destacar que as cátedras/disciplinas de Geografia Física e 

Humana tiveram durante anos tanto professores franceses como brasileiros, os 

quais, muitas vezes tornavam-se assistentes e auxiliares de ensino de 

professores franceses logo após o término da graduação e somente depois – a 

maioria quando os franceses retornavam à França- assumiam a cadeira da 

cátedra ou disciplina. Ressalta-se, que este cenário não se aplicou à área de 

Geografia do Brasil, a qual desde sua criação, em 1942, ficou sob a 

responsabilidade de Aroldo de Azevedo, que seguiu, durante anos, a tradição da 

comunidade científica que o formou, adotando um referencial teórico-intelectual 

ligado à Escola Francesa de Geografia.  

No programa de Geografia do Brasil25 de 1942 até 1955, encontramos os 

mesmos conteúdos e orientações aos alunos, as mudanças – de conteúdo- 

ficaram a cargo somente dos cursos de Geografia Regional e a indicação de 

autores26 cujas obras deveriam ser resenhadas compõe um grupo que, de forma 

                                            
25 anexado capítulo 1, página 52. 
26 Entre eles: Karl Von Martius, Johann Baptist Von Spix, Augustin François César Prouvençal 
de Saint-Hilaire, Jean Louis Rodolphe Agassiz, Richard Francis Burton, Antoine Hercule 
Romuald Florence, Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied. 
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direta ou indireta, estava ligado a Vidal e à Escola Francesa. Em sua maioria, 

eram viajantes que possuíam um grande interesse por botânica, zoologia, 

antropologia e que produziram diversos esboços de novas regiões descobertas, 

compondo assim uma material “teórico” importante, que foi muito usado e 

defendido por Vidal27.  

 

Figura 14- Programa de Geografia do Brasil (1934/1955) 

                                            
27 Para a importância dos relatos e conhecimentos de viajantes na obra de Vidal, veja-se: LIRA, 
Larissa Alves de. O primeiro esboço de método geográfico de Vidal de La Blache a partir dos 
estudos do Mediterrâneo. Permanências e rupturas no contexto da institucionalização da 
geografia (1872-1918). 2012. 228f. Mestrado (Geografia Humana). Faculdade de Filosofia Letras 
e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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Com a maciça presença de franceses nas cátedras e no Departamento 

de Geografia ao longo dos anos, em especial nos anos iniciais, a análise regional 

esteve profundamente enraizada no modelo francês proposto por Vidal. 

Iluminando nosso pensamento inicial, os programas ligados à Geografia Física 

neste período também apresentavam uma forte ligação com a tradição 

Lablachiana, principalmente pelos estudos propostos por De Martonne, mas 

também por outros geógrafos denominados lablachianos. 
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2.2 – Grade 2 (1955/1968) 

 

No ano de 1956, o curso de Geografia desmembra-se do curso de 

História28, surgindo assim a necessidade de uma Grade nova, visto que algumas 

disciplinas como História da Civilização Antiga e História da Civilização 

Americana não compunham mais a Grade de matérias ofertadas anteriormente 

aos alunos. 

Nesta nova organização curricular, muitas outras disciplinas foram criadas 

com propostas de caráter mais geográfico. Em termos numéricos pouca coisa foi 

alterada, de 15 cátedras/disciplinas, passa-se para 16, porém, todas voltadas 

aos temas específicos de análise da Geografia. 

Neste período, além da nomenclatura usual, as disciplinas da Grade 

recebiam letras (A-B-C-D) que eram denominadas de certificados. A aprovação 

respectivamente em cada um desses certificados, permitia que o aluno fizesse 

o outro. Em termos práticos, um aluno não poderia cursar Geografia das 

Indústrias, que corresponde a um dos temas de Geografia Humana B, sem ter 

sido aprovado nos temas da Geografia Humana A. 

Cada um desses certificados possuía divisões, que são as áreas de 

estudo da Geografia, como: Indústria, Agrária, Transporte, Energia, entre 

outras.29 Respeitando a organização curricular do curso na época, consideramos  

cada certificado A, B ou C como único na contagem das disciplinas, mas se 

considerarmos as divisões neste período, a Grade era composta por 44 

disciplinas.  

Na disciplina de Geografia Humana-A, eram ofertadas aos alunos os 

estudos de Organização do Espaço, Geografia da Circulação, da População e A 

Conquista do Meio. Nos programas de todas essas “áreas”, a análise regional 

                                            
28 Segundo professor Conti, em entrevista, para os alunos que já estavam cursando foram 
oferecidas três possibilidades:  
a- O aluno poderia cursar os dois cursos paralelamente e obter dois diplomas diferentes; 
b- Cursar somente História; 
c- Cursar somente Geografia. Segundo o professor, de sua turma que já estava no 2º ano, 
somente ele optou por fazer apenas Geografia, os outros fizeram os dois cursos ou optaram para 
a História. 
29 O detalhamento de todas as divisões, em cada um dos certificados, está na tabela geral 
anterior. 
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está presente de forma bem marcante, principalmente através dos conteúdos 

estudados a partir da epistemologia vidalianas dos gêneros de vida. A partir da 

análise dos documentos, notamos ser constante um conteúdo proposto, como 

por exemplo as “Grandes Paisagens do Globo”, estudadas a partir de 

subdivisões regionais sob a ótica dos gêneros de vida em cada uma dessas 

regiões, como Tropical, Mediterrânea, Temperada. Em outras áreas, ainda da 

Geografia Humana-A, é comum nos documentos a presença da análise regional, 

quando os temas eram propostos a partir dos Estudos Regionais e Produção de 

Monografias Regionais, conforme fig. 15 – Programa de Geografia Humana A 

(parte D – Conquista do Meio) (1955/1958) 

Na disciplina de Geografia Humana-B, dividida em Geografia das 

Indústrias, Agrária e Energia e em Geografia Humana-C, dividida em Geografia 

Urbana e Política, a presença da análise regional é mais sutil. Nessas duas 

disciplinas o trabalho final proposto aos alunos era o estudo das monografias, 

através da análise regional; somente na Geografia Urbana há a presença mais 

evidente de aspectos da Geografia Regional.  

Nas outras disciplinas, perante os registros documentais, a análise 

regional não aparece, os conteúdos são apresentados com um caráter mais 

conceitual/teórico, sugerindo o início do processo de construção de uma 

comunidade geográfica “uspiana”30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30 Neste momento o curso ainda contava com professores franceses, porém já havia uma maioria 
docente de brasileiros, que em sua maioria haviam se formado na própria Universidade de São 
Paulo. 
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Figura 15- Programa de Geografia Humana A (parte D – Conquista do 
Meio) (1955/1958) 
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Em nossa análise documental, como esta era a segunda Grade do curso, 

pontuamos quais e quando cada disciplina apresentou uma mudança no 

programa estipulado, desta maneira as disciplinas apontadas em verde 

representam aquelas que sofreram alterações no programas e as destacadas 

em vermelho correspondem aquelas que foram inseridas nesta grade31. A 

tabela abaixo apresenta esses dados, onde estão apontadas as disciplinas que 

em comparação à Grade anterior ou aos primeiros anos dessa mesma Grade, 

os programas sofreram alterações significativas. Somente na disciplina de 

Geografia Regional, apontamos os tópicos que foram inseridos ou modificados, 

pois é a disciplina de maior relevância para nossa pesquisa na Grade 2. 

 

Figura 16-   GRADE 2- Disciplinas que sofreram algum tipo de alteração 
em relação à Grade anterior (1955-1968) 

 

Período Disciplina 

1956-1962 
(Cartografia) 

- Cartografia “A” 
 
- Cartografia “B” 
 

1956-1964 
(Geografia 
Regional) 

- Geografia Regional “A” 
I) América Platina e Andina 
II) A África 
III) Europa Ocidental 
IV) Ásia de Sudeste 
 
- Geografia Regional “B” 
I) Europa Central 
II) União Soviética 
III) Oriente Médio 
IV) América do Norte 
 
- Geografia Regional “C” / Bacharelado 
I) A Península Ibérica 
II) Monografias Regionais 

1956-1968 
(Geografia 
Humana) 

- Geografia Humana “A” 
A) Organização do Espaço 
B) Geografia da Circulação 
C) Geografia da População 
D) A Conquista do Meio 

                                            
31 Ressalva-se aqui este mesmo padrão de cores para as disciplinas modificadas ou inseridas 
será seguido nas figuras de 19 a 23. 
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- Geografia Humana “B” 
I) Geografia das Indústrias 
II) Geografia Agrária 
III) Geografia da Energia 
 
- Geografia Humana “C” 
I) Geografia Urbana 
II) Geografia Política 
III) Trabalhos Práticos 
 

1956-1968 
- Elementos de Geologia 
 

1956-1968 
(Licenciatura) 

- Psicologia 
- Didática Geral 
- Didática Especial 

1956-1969 
(Geografia 
do Brasil) 

- Geografia do Brasil “A” 
 
- Geografia do Brasil “B” 
 
- Geografia do Brasil “C” 
 

1963-1965 
(Cartografia) 

- Cartografia “A” 
 
- Cartografia “B” 
 

1965-1968 
(Geografia 
Regional) 

- Geografia Regional “A” 
I) América Platina e Andina 
II) Seminários (Conceituação e Metodologia da Geografia 
Regional) 
 
- Geografia Regional “B” 
I) O Benelux 
II) A China 
III) Seminários (África) 
IV) Seminários (América do Norte Anglo-Saxônica) 
 
- Geografia Regional “C” 
I) O Oriente Médio 
II) A União Soviética 
III) Seminários (Monografias Regionais) 

1966-1968 
(Cartografia E) 

 
- Elementos da Aerofotogrametria 

Org. Camargo, 2016. 
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Como se pode ver, esta Grade é quase integralmente nova em relação à 

Grade anterior e nela a Geografia Regional entra efetivamente como disciplina, 

diferentemente da anterior. Dentro do período correspondente a Grade 2 a 

disciplina passa por uma mudança estrutural dos conteúdos bem significativa, 

tendo assim mais de um programa curricular para o período. 

Os programas de Geografia Regional são os maiores, especialmente até 

1964, dentro da Grade. Há uma grande quantidade de temas apontados no 

currículo, conforme fig. 17- Programa Geografia Regional A (1955/1964). 

A proposta da disciplina era nitidamente voltada ao modelo Vidaliano, com 

uma presença muito forte da análise regional através dos gêneros de vida. É 

notável a referência dominante aos conceitos e métodos de estudo Regional de 

Vidal, como a descrição das características físicas de um espaço, seguido dos 

estudos acerca da ocupação, e a região como método de análise dos espaços, 

utilizando dessas referências para todos os recortes temáticos estipulados nos 

programas, e de De Martonne para os temas mais relacionados à Geografia 

Física.  

Como o professor José Bueno Conti foi aluno no período de transição da 

Grade 1 para a 2 e cursou as disciplinas de Geografia Regional, que eram 

obrigatórias, tivemos acesso aos seus cadernos de aluno, onde pudemos 

observar a presença da análise regional através da proposta de Vidal de La 

Blache. Os conteúdos eram trabalhados através da perspectiva dos gêneros de 

vida, sempre com a metodologia das monografias regionais francesas. 

O primeiro tema abordado em aula, do ano de 1956 foi uma apresentação 

teórica e conceitual das monografias regionais e depois os estudos regionais 

propostos foram feitos no modelo de Vidal de La Blache32, com fortes referências 

à Emmanuel De Martonne, conforme fig. 18 – Anotações de aula feitas pelo 

Prof.º Joé Bueno Conti em 1956. 

 
 
 
 
 

                                            
32 Para uma parte do conteúdo dos cadernos consultar anexo III 



P á g i n a  | 79 

 

Figura 17- Programa Geografia Regional A (1955/1964) 
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Figura 18- Anotações de aula feitas pelo Prof.º José Bueno Conti em 
1956

 

 

A proposta da disciplina de Geografia Regional A-B-C  ficou submetida, 

até 1964, ao mesmo formato para todas as regiões estudadas33. Primeiramente 

eram apresentadas as características gerais da região, em seguida a análise, 

seguindo o modelo Vidaliano, era voltada para divisões regionais da área, onde 

os estudos seguiam o mesmo formato: 1º quadro natural, 2ª quadro humano e/ou 

econômico, conforme exemplo da fig. 19- Programa de Geografia Regional B 

(1955-1964) 

 

 

 

 

                                            
33 Para maiores detalhes consultar tabela acima. 
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Figura 19- Programa Geografia Regional B (1955-1964) 
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Nos programas de Geografia Regional, a proposta avaliativa dos 

“certificados” era a produção de uma Monografia Regional, de regiões que já 

estavam estipuladas pelo professor no programa; a maioria delas era da Europa, 

exceção apenas para a região da Califórnia e do Magreb. 

Em 1965, após o Golpe Militar e a instalação da ditadura, o programa de 

Geografia Regional passa por uma reformulação substancial. Os conteúdos 

ficaram mais sucintos e o foco das regiões de análise mudou drasticamente. O 

programa de Geografia Regional A de 1965/1968, teve um novo item, 

denominado de “Seminários – Conceituação e Metodologia de Geografia 

Regional”, o qual compunha epistemologicamente uma proximidade muito 

grande com o que mais tarde veio a ser a disciplina de Teoria da Região e 

Regionalização. 

Na análise dos programas de Geografia Regional após 1965, apesar de 

ainda encontrarmos regiões de estudo como União Soviética, China e Oriente 

Médio, verificamos, pela primeira vez, a inserção de regiões da América Latina. 

Até então, a maioria das regiões estudadas tinha uma ligação muito mais forte 

com os interesses da Escola Francesa de Geografia, que inegavelmente tinha 

um projeto de “colonização intelectual”. 

 

“A França deglutia, no início do século XX, o segundo 
império colonial da superfície da Terra, necessitando, 
naturalmente, de confundir a política colonial com os interesses 
humanitários de levar a civilização a povos incultos e capazes 
de ser educados e absorvidos pela civilização ocidental, em vez 
de pregar uma política de extermínio ou de conquista dos povos 
ditos inferiores” (ANDRADE, 1997, p. 8)  

 
 

Importante destacar que após 1965, constam em todos os certificados (A-

B-C) de Geografia Regional, o item Seminários, os quais eram compostos por 

um caráter mais teórico e epistemológico da Geografia Regional ou por estudos 

de casos de áreas específicas, através das Monografias Regionais, contando 

com uma aula semanal, a mesma quantia das outras áreas ou duas aulas 

semanais, quantia superior a maioria das áreas. 

Conforme apresentado anteriormente, é inegável a influência da Escola 

Francesa de Geografia, em especial na análise regional na Grade 2. Porém, é 
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inegável também que após 1965 o debate regional, através dos programas 

curriculares, começa a esboçar o desenvolvimento de um pensamento 

geográfico Brasileiro.  
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2.3– Grade 3 (1968/1989)  

 

Como explicamos anteriormente, partimos da ideia de respeitar as 

divisões oficiais das Grades, desta forma, de acordo com os documentos 

originais a Grade 3 teria vigência até 1981, mas, de fato somente em 1989 há 

uma nova reformulação oficial da Grade do curso de Geografia. Como tivemos 

acesso a todos os programas oficiais de 1981 até 1989 pudemos observar que 

não houve nenhuma alteração dos programas. Assim sendo, para que o texto 

não ficasse repetitivo optamos pela junção dos períodos de 1981 até 1989, por 

isso a Grade 3 corresponde ao período de 1968 até 1989.  

  Entendemos que a mudança de uma Grade para a outra de forma 

alguma quer dizer um rompimento total em termos paradigmático, teórico ou 

metodológico, mas é sim um movimento contínuo e fluido do próprio avanço da 

ciência e da comunidade científica em que a Grade está inserida. Desta forma, 

neste longo período de vigência da Grade 3, muitas mudanças foram feitas nos 

programas das disciplinas. 

Com o objetivo de ilustrar essas mudanças, a tabela abaixo apresenta 

dois pontos importantes: a) o período em que cada disciplina teve seu programa 

alterado entre 1969 e 1989; e b) a inserção de uma nova disciplina na Grade.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- GRADE 3- Disciplinas que sofreram algum tipo de alteração 
em relação à Grade anterior (1969-1981) 

                                            
34 Os detalhes de quais disciplinas existiam em Grades anteriores, está na fig. 12 – Tabela das 
Disciplinas do Departamento de Geografia da USP (1952/2014), no início do capítulo.  
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Período Disciplina 

1969-1970 
- Introdução à Ciência Geográfica 
- Introdução à Geografia Física 

1969-1973 

- Introdução à Geografia Humana 
- Geografia da População 
- Geografia Agrária 
- Geografia Urbana 
- Geografia das Indústrias 
- Fontes de Energia 
- Geografia do Comércio 
- Geografia da Circulação 
- Organização do Espaço Regional 
- Panorama da Geografia do Brasil 
- Geografia Regional I (Mundo Tropical) (URSS e USA) 
- Geografia Regional II (Nordeste dos Estados Unidos) 
(Grã-Bretanha e Argentina) 
- Geografia Regional do Brasil I (Amazônia) (Nordeste) 

1971-1973 

- Introdução à Ciência Geográfica 
- Introdução à Geografia Física 
- Geografia Regional do Brasil II (Brasil de Sudeste) 
(Estado de São Paulo) 

1974 
- Geografia do Comércio 
- Geografia da Circulação 

1974-1975 

- Introdução à Geografia Física 
- Introdução à Geografia Humana 
- Geografia da População 
- Geografia Agrária 
- Geografia Urbana 
- Geografia das Indústrias 
- Fontes de Energia 
- Organização do Espaço Regional 
- Panorama da Geografia do Brasil 
- Geografia Regional I (Estados Unidos e União Soviética – 
Estudo Comparativo) (O Mundo Tropical) 
- Geografia Regional II (América Platina) (Austrália) 
- Geografia Regional II (Nordeste dos Estados Unidos) 
- Geografia Regional do Brasil I (A Amazônia Brasileira) (O 
Nordeste) 
- Geografia Regional do Brasil II (O Estado de São Paulo) 
(O Brasil de Sudeste) 

1975 

- Geografia do Comércio 
- Panorama da Geografia do Brasil 
- Geografia Regional I (Estados Unidos) 
- Geografia Regional II (Argentina) 

1976-1981 

- Introdução à Ciência Geográfica 
- Introdução à Geografia Física 
- Introdução à Geografia Humana 
- Geografia da População 
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- Geografia Agrária 
- Geografia Urbana 
- Geografia das Indústrias 
- Geografia da Energia / Fontes de Energia 
- Geografia do Comércio 
- Organização do Espaço Regional 
- Panorama da Geografia do Brasil 
- Geografia Regional I 
- Geografia Regional II 
- Geografia Regional do Brasil I 
- Geografia Regional do Brasil II 
- Orientação para Pesquisa em Geografia Física 
- Orientação para Pesquisa em Geografia Humana 

1980-1981 - Geografia Política 

Org. Camargo, 2016 

 

Como se pode notar, mais uma vez ocorrem mudanças substanciais em 

relação à Grade anterior. Esta Grade, de número 3, corresponde ao período em 

que a análise regional foi mais intensa no curso de Geografia da Universidade 

de São Paulo conforme os programas oficiais. Além de um aumento significativo 

em termos quantitativos, a proposta teórica-metodológica da análise regional é 

presença recorrente em várias outras disciplinas. 

Na disciplina de Introdução à Geografia Física, que tem o programa 

alterado mais de uma vez ao longo dos anos, em todos eles há a indicação dos 

estudos das obras de Emmanuel De Martonne. Na análise dos documentos fica 

evidente como a regionalização e a análise regional compuseram a base da 

metodologia usada para os estudos propostos pela disciplina. 

Nos programas da disciplina de Introdução à Geografia Humana, que são 

alterados quatro vezes de 1968 até 1989, a bibliografia proposta aos alunos era 

fortemente pautada em autores ligados à Geografia Regional, como Vidal de La 

Blache, Orlando Ribeiro e Richard Hartshorne. Um dos tópicos centrais dos 

programas é o tratamento à Geografia Regional e o elo entre Geografia Física e 

Humana.  

Esta mesma percepção da Geografia Regional também é encontrada na 

disciplina de Introdução à Ciência Geográfica, que a título de exemplo, 

reproduzimos na fig. 21- Programa de Introdução à Ciência Geográfica – 

(1971/1973). 
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O programa de Geografia Urbana, sofreu diversas modificações ao longo 

dos 21 anos da Grade 3 e é extremamente extenso, com uma média de 10 itens 

com 60 sub-itens. De qualquer modo, nesta disciplina, no período, houve sempre 

referência clara à análise regional, principalmente nos tópicos relacionados os 

processos urbanos “atuais”.  

A referência à análise regional está também presente, de forma clara, em 

muitos itens previstos no programa de Geografia das Indústrias. Embora ao 

longo dos anos, seja um programa que teve sua estrutura bastante modificada, 

em todos a análise regional é sempre um ponto abordado. Diversos itens 

apresentam uma menção marcante aos processos ou fenômenos relacionados 

à indústria através de um recorte regional de análise. 

A disciplina de Organização do Espaço Regional manteve esta 

nomenclatura até 1988; em 1989 ela passa a ser chamada de Teoria da Região 

e Regionalização35. No programa de 1968 até 1973, a proposta é de uma 

introdução à Geografia Regional, onde os fundamentos básicos são 

apresentados aos alunos, como conceito de região e de espaço regional.  

No programa de 1974 até 1981, a proposta faz referência à análise 

regional dos fenômenos e processos, por meio de uma abordagem sobre redes, 

fluxos e polarização. Os objetivos estipulados elucidam como a análise regional, 

em especial das redes, fluxos e produção era o ponto central da discussão. 

Neste período há também uma indicação, no programa da importância da análise 

regional obtida a partir de dados quantitativos. Um dos objetivos principais da 

disciplina é compreender como a análise regional foi evoluindo ao longo dos 

anos, embora em 1989 o programa indique uma bibliografia mais moderna, como 

a inglesa e americana, há também referências aos clássicos da Geografia 

Regional, inclusive os franceses. 

 
 
 

 
Figura 21- Programa de Introdução à Ciência Geográfica – (1971/1973) 

                                            
35 Nos programas que compõem a Grade 3, esta disciplina não aparece no período de 1981 até 
1989.  
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Figura 22- Programa de Organização do Espaço Regional (1968/1973) 

 

 

Figura 23- Programa de Organização do Espaço Regional (1973/1981) 
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 Outra disciplina cujo programa revela relações com muitos pontos 

epistemológicos fundamentais da Geografia Regional é a disciplina “Panorama 
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da Geografia do Brasil”, em que a proposta dos estudos referentes ao espaço 

brasileiro, segue um recorte regional, onde a compreensão do processo de 

regionalização do território brasileiro é um ponto chave no programa. Em todos 

os programas – 69/73, 74/75, 76/89 – é perceptível que a disciplina possuía um 

aspecto de “introdução à Geografia Regional do Brasil”36, apresentando os 

conteúdos referentes à Geografia do Brasil através da análise regional. Um dos 

objetivos da disciplina era: “Utilizar um roteiro de abordagens didáticas em 

sequência dedutiva mais adequada a um caráter de motivação introdutória aos 

estudos regionais que se lhe seguirão” 37 e um dos itens curriculares é: “Visão 

retrospectiva dos estudos de regionalização do Brasil a partir de 1941. Estudos 

fundamentais. Mudanças de perspectivas na análise geográfica.”  

Esta disciplina também possuía uma forte “influência” das propostas de 

desenvolvimento regional do governo militar, visto que era indicado aos alunos 

que conhecessem os discursos Presidenciais ao Congresso Nacional, conforme 

apontado no item “Natureza do Curso” no programa da disciplina.  

As disciplinas de Geografia Regional I e II38 foram oferecidas até 1975 em 

formato rotativo com 4 horas aulas semanais, as regiões analisadas poderiam 

mudar a cada semestre. Para cursar essas duas disciplinas era obrigatório que 

os alunos tivessem cursado as disciplinas de Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos da Geografia, Organização do Espaço Regional, Cartografia I, 

Introdução à Geografia Humana, Introdução à Geografia Física e História do 

Pensamento Geográfico.39 

Neste período as regiões estudadas em Geografia Regional I foram: 

Mundo Tropical (A), URSS e EUA (B)40, Estados Unidos (C)41, com as seguintes 

propostas: 

A- uma análise regional panorâmica do mundo tropical –zona climática 

intertropical – através de aspectos, como: características físicas, populacionais 

                                            
36 Esta disciplina era pré-requisito para a disciplina de Geografia Regional do Brasil I e II.  
37 Programa da Disciplina Panorama do Brasil –FLG 522- Departamento de Geografia. 
Universidade de São Paulo, 1975. 
38 A nomenclatura I e II não significava que elas deviam ser cursadas sequencialmente. 
39 Todos os programas de Geografai Regional referente á Grade 3 estão no ANEXO I- Programas 
de Geografia Regional, na página 143. 
40 Nomenclatura conforme original 
41 Idem 21 
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e econômicas. Somente no programa de 1975 foi proposta uma análise regional, 

partindo da perspectiva das articulações dos processos e fenômenos 

geográficos entre os países do mundo tropical; 

B- primeiro são apresentados os aspectos mais gerais dos dois países, 

através das características físicas, populacionais e econômicas, mas também 

são propostos estudos mais detalhados das divisões regionais de cada país e 

suas características, assim como os problemas de regionalização;  

C- uma compreensão da organização do espaço estadunidense através 

da análise regional (ofertada somente em 1975). 

Com exceção à temática dos Estados Unidos, nos outros dois programas 

a proposta metodológica faz primeiro uma apresentação distinta dos aspectos 

físicos e humanos e somente depois, quando a proposta fica a cargo da análise 

regional dos processos, como crescimento populacional, regiões 

geoeconômicas, circulação, urbanização é que os aspectos físicos e humanos 

são analisados de forma integrada. 

Na disciplina de Geografia Regional II as regiões foram: Nordeste dos 

Estados Unidos (A), Grã-Bretanha e Argentina (B), América Platina (C), Austrália 

(D), nos seguintes termos: 

A- o objetivo era utilizar a análise regional como método para a 

compreensão da organização e dinâmica do espaço, privilegiando os processos 

urbanos e suas relações com o dinâmica econômica; 

B- o objetivo do curso, apontado como central no programa, era a análise 

regional comparativa dos dois espaços, objetivando a compreensão da 

organização regional nacional de cada país; 

C- programa bastante extenso, onde os pontos curriculares estipulados, 

indicam um estudo minucioso da América Platina, através da proposta 

metodológica da análise da área em diversas partes e a análise regional seria o 

elo de ligação entre essas partes. No programa há um tópico específico 

denominado “análises regionais”; 

D- concepção programática muito parecida com a da América Platina, 

onde o espaço estudado era dividido em partes e a ligação entre elas era feita 

através da análise regional. Um tópico no programa dizia respeito a estudos 
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sobre a posição mundial da Austrália e sua relação com o Brasil, partindo da 

perspectiva da análise regional. 

Nos programas de 1976 até 1989 na disciplina de Geografia Regional I e 

II a região de estudo não aparece mais como anteriormente. Acreditamos que, a 

cada semestre, as regiões eram apresentadas aos alunos segundo o interesse 

do professor que iria lecioná-la. Porém, a temática proposta nos programas era 

de uma disciplina voltada para os fundamentos teóricos da Geografia Regional 

como análise dos processos e fenômenos das regiões. 

Os tópicos propostos aos alunos eram escalas da análise regional, a 

formação econômico-social como categoria de análise e como base de produção 

e reprodução social, a hegemonia dos Estados Unidos, a formação de blocos. A 

proposta da análise regional era de uma observação mais globalizada, voltada 

para as análises dos Estados, de seu funcionamento econômico e a formação 

dos “blocos de nações”. 

Nos programas deste período há uma forte presença bibliográfica dos 

franceses, incluindo Vidal de La Blache. 

As disciplinas de Geografia Regional do Brasil I e II seguiram, até 1975, o 

mesmo esquema rotativo das regiões estudadas e as disciplinas que eram pré-

requisito eram as mesmas, acrescentando apenas a de Panorama da Geografia 

do Brasil. 

Nos programas de Geografia Regional I, as regiões estudadas eram 

Amazônia e Nordeste com duas aulas semanais, e sobre os mesmos, 

concluímos que: 

Amazônia- os programas de 1969 até 1973 seguiam um modelo muito 

próximo das monografias regionais lablachianas, onde primeiro era feito um 

estudo minucioso das características naturais, seguidas das características 

humanas (no caso específico, as econômicas), e, na sequência, uma análise de 

como a sociedade se ajustou à natureza42, previstas como “Necessidades e 

Possibilidades da Amazônia Brasileira”.  

                                            
42 LENCIONI, 2009, p. 105. 
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Já no programa de 1974/1975, a proposta apresentava uma análise 

regional mais integrada, entre os aspectos físicos e humanos, abordando de 

forma intensa os estudos de integração nacional. 

Nordeste- a proposta dos programas até 1975 era de uma análise regional 

bem integrada, do ponto de vista físico e humano, adotando os processos 

econômicos como ponto chave da análise. É evidente uma preocupação de 

compreensão do desenvolvimento do espaço regional do Nordeste. 

Até 1975, a disciplina de Geografia Regional II, com duas aulas semanais 

abordava as seguintes regiões: Brasil de Sudeste e O Estado de São Paulo, com 

as seguintes propostas. 

Brasil de Sudeste:  para os períodos Diurno e Noturno encontramos 

programas diferentes para esta disciplina. No período Diurno, o programa era 

bem mais extenso, com uma proposta de debate regional voltado para a 

compreensão do desenvolvimento e de produção do espaço estudado, propondo 

uma visão bem integrada dos aspectos físicos, populacionais e econômicos.  

No curso Noturno, a proposta era bem diferente, posto que o programa 

oferecia uma visão mais panorâmica da região, apresentando as características 

básicas da Geografia, como: quadro natural, evolução econômica e 

populacional, indústria e urbanização. 

O Estado de São Paulo: até 1974 o programa proposto era muito próximo 

dos modelos apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

onde o foco era uma análise voltada para a compreensão da distribuição e 

localização das atividades econômicas, com o indicativo dos estudos dos censos 

anteriores. 

No programa de 1974/1975, a proposta segue um perfil bem diferente, 

sendo a análise voltada para a compreensão do estado enquanto região mais 

dinâmica e desenvolvida do país. Essa dinâmica é proposta através da análise 

regional, segundo as grandes áreas da Geografia: agrária/rural, indústria, redes 

e fluxos. 

Nos programas de Geografia Regional do Brasil I e II de 1976 até 1989, 

as regiões estudadas não constam nos documentos. A proposta apresentada 

era de uma disciplina voltada para uma apresentação das características das 
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regiões brasileiras, seguindo a proposta feita pelo IBGE. A bibliografia indicada 

era toda brasileira, especialmente as produções do IBGE e do Boletim Paulista 

de Geografia. 

A última disciplina do programa onde a análise regional é abordada é a de 

Geografia Política, porém somente nos programas de 1981 a 1989. Entre os 

tópicos do programa há claramente mais de um referente à análise regional. 

Na Grade 3, a proposta da análise regional esteve, de modo geral, 

fortemente ligada ao paradigma do desenvolvimento e do planejamento regional. 

É também inegável que o contexto político tenha tido influência nas propostas 

curriculares, uma vez que um dos pontos centrais das políticas do governo militar 

era o desenvolvimento do interior, a integração nacional e principalmente o 

desenvolvimento regional do espaço. 

Neste período os planos de desenvolvimento regional ganham destaque 

em termos governamentais, o que faz da Geografia uma ciência de interesse, 

visto que um dos objetivos do Governo Militar era a integração nacional e o 

desenvolvimento regional do país, desta forma, muitos estudos de caráter da 

Geografia, poderiam ser usados como consulta. Embora o Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo não tenha tido uma ligação muito forte 

com o Ministério do Planejamento ou com as superintendências regionais e os 

Planos de Desenvolvimento, como o IBGE teve, alguns professores eram 

convidados a prestar “consultorias” nos assuntos relacionados43.  O 

planejamento urbano e o desenvolvimento regional, buscando uma 

compreensão da dinâmica dos espaços, foram temas marcantes nas disciplinas 

regionais e em outras em que a análise regional foi adotada no período entre 

1968 e 1989. 

                                            
43 Fato apontado pela professora Sandra Lencioni e José Bueno Conti nas entrevistas realizadas. 
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2.4 – Grade 4 (1989 – 2014)  

 

Historicamente, o período que corresponde à Grade 4 representa um 

momento importante para a Geografia Brasileira, especialmente para o 

Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Além do fim da 

ditadura, em 1985, muitos professores do Departamento, nesta época, 

compuseram a comunidade científica que renovou a Geografia Brasileira, como 

Milton Santos, Sandra Lencioni, Antonio Carlos Robert de Moraes, Ariolvaldo 

Umbelino de Oliveira, Ana Fani A. Carlos, Wanderley Messias da Costa, por 

exemplo. 

Paradigmaticamente, neste período, formou-se uma corrente que 

propunha uma inserção do marxismo e da dialética como método para os 

estudos geográficos. Muitos geógrafos, representantes desta corrente de 

pensamento, como Pierre George, R. Guglielmo, Michel Rochefort estiveram no 

Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo diversas vezes44, e 

suas “palestras” e cursos eram fundamentados teoricamente em autores ligados 

ao marxismo. 

Outro geógrafo de destaque dessa corrente do pensamento geográfico e 

indicado muitas vezes nos programas disciplinas da grade 4 como fonte 

bibliográfica é Élisée Reclus, que foi defensor de uma renovação radical da 

Geografia. 

É nesse contexto, que interferiu diretamente na Geografia produzida no 

DG/USP, somado ao fim da Ditadura Militar, que o Departamento elabora uma 

nova grade com o total de 77 disciplinas, ressaltando-se o fato de que, entre 

estas apenas 14 constavam em grade anterior.  

 

 

 

 

                                            
44 Fato apontado pela professora Odette Seabra em entrevista cedida no dia 18 de fevereiro de 
2016 no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo às 15 horas. 
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Figura 24- GRADE 4 - Disciplinas que sofreram algum tipo de alteração 
em relação à Grade anterior (1989-201445) 

Período Disciplina 

1989 

Aerofotogeografia 
Análise e Interpretação de Cartas Topográficas 
Biogeografia 
Cartografia Temática da Geografia 
Climatologia I 
Climatologia II 
Elementos da Cartografia Sistemática 
Estágio Supervisionado em Climatologia 
Estágio Supervisionado em Geomorfologia 
Estágio Supervisionado em Sensoriamento Remoto 
Fisiologia da Paisagem 
Fundamentos Econômicos, Sociais e Políticos da Geografia 
Fundamentos Naturais da Geografia 
Geografia do Turismo 
Geografia dos Recursos Naturais 
Geografia Econômica I 
Geografia Econômica II 
Geografia Humana e Econômica Geral 
Geografia Humana Geral e do Brasil 
Geografia Social 
Geografia Agrária 
Geografia da População 
Geografia das Indústrias 
Geografia do Estado de São Paulo 
Geografia Urbana 
Geomorfologia Climática e Litorânea 
Geomorfologia 
Geomorfologia I 
Geomorfologia II 
Hidrografia 
História do Pensamento Geográfico 
Homem e Espaço na Pré-História: Uma Introdução a 
Geoarqueologia. 
Iniciação a Pesquisa em Geografia I 
Iniciação a Pesquisa em Geografia II 
Microinformática Instrumental em Geografia 
Pedologia 
Planejamento 
Regionalização do Espaço Brasileiro 
Regionalização do Espaço Mundial 

                                            
45 Não houve mudança na Grade Curricular do curso de Geografia da FFLCH/USP de 2014 para 
cá (novembro de 2016), mas é possível que tenham havido mudanças em Programas de 
algumas disciplinas e, por isso, referimo-nos a 2014 neste caso, não como final da vigência desta 
Grade, mas como último ano de nossa análise. 
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Sensoriamento Remoto Aplicado a Geografia 
Solos Tropicais 
Teoria e Método em Geografia I 
Teoria e Método em Geografia II 
Teoria Geográfica da Paisagem 
Teoria da Região e Regionalização 
Técnicas de Campo e Laboratório em Geografia 
Trabalho de Graduação Individual em Geografia I 
Trabalho de Graduação Individual em Geografia II 
Análise Espacial e Geoprocessamento 
Geomorfologia Aplicada ao Planejamento e Gestão 
Ambiental 
Introdução à modelagem climática 
Mudanças Climáticas Globais e Implicações Atuais 
Migrações e Trabalho 
A Cidade e o Urbano no Brasil: Teoria e Método 

1994 

 Cartografia Ambiental 
Estágio Supervisionado em Análise de Solos 
Estágio Supervisionado em Geoprocessamento 
Introdução do Estudo da Urbanização no Terceiro Mundo 
Introdução ao Sistema Geográfico de Informação 
Trabalho de Campo em Geografia II 
Geografia Crítica e Ensino de 1º e 2º graus 

2001 

Geografia Regional I- África do Sul 
Geografia Regional II- Oriente Médio 
Geografia Regional III- Europa 
Geografia Regional IV- América Latina 
Geografia Regional do Brasil I 
Geografia Regional do Brasil II 
Geografia Regional do Brasil III 
Geografia Regional do Brasil IV 

2006 
Introdução aos Estudos dos Solos 
Introdução a Geomorfologia 

2008 
Estágio Supervisionado de Ensino de Geografia e Material 
Didático 

2009 Teoria Geográfica do Espaço 

2010 Teoria e Método em Geoprocessamento 

2011 
Ensino de Geografia na Educação Básica 
Geografia da Metrópole 
Trabalho de Campo em Geografia I 

 

Org. Camargo, 2016 

 

Embora a Grade 4 conste com um grande número de disciplinas, a 

quantidade voltada para a Geografia Regional ou que aborda a discussão 
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regional nos respectivos programas é muito pequena. Dos quatro períodos 

analisados por nós, este é, sem dúvida, aquele em que a temática regional 

ocupa, relativamente, menor espaço na Grade e nos programas das disciplinas. 

Muitas disciplinas, que anteriormente abordavam a análise regional para 

a compreensão dos conteúdos propostos nesta Grade adotam outros métodos, 

sem menção alguma à Geografia Regional, como é o caso da disciplina de 

Geografia Urbana. 46  

Outras, por sua vez, trazem sim conteúdos relativos à temática regional, 

tais como: 

 A disciplina de História do Pensamento Geográfico, que aborda no 

seu programa os conteúdos relacionados à Geografia Regional, 

como a discussão acerca do determinismo-possibilismo e o 

enfoque regional. 

 A disciplina de Planejamento, com um foco na perspectiva regional, 

onde a análise regional é apontada como método e também como 

caminho para a compreensão dos estudos dos planos de 

desenvolvimento.  

As disciplinas voltadas explicitamente à Geografia Regional, como é o 

caso de Teoria da Região e Regionalização, apresenta um programa próximo do 

anterior47, porém o foco central passou a ser a discussão sobre a análise regional 

como uma metodologia de análise. 

A disciplina de Geografia Regional do Brasil, que até 2001 era apenas 

uma, divide-se em quatro, mas todas possuem o mesmo programa, sendo seu 

objetivo o estudo das macrorregiões brasileiras. Assim como na Grade anterior, 

não há mais a estipulação de qual região será estudada, mas na prática, essas 

disciplinas eram organizadas da seguinte forma: I – Sul; II – São Paulo; III- 

Nordeste; IV- Amazônia.  

Segundo programas oficiais arquivados na Secretaria de Graduação 

referentes ao período da Grade 4, as disciplinas relacionadas à Geografia 

                                            
46Programa disponível em: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=FLG0560&verdis=4 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=FLG0565&verdis=1 
47 Conforme já apontado a disciplina levava o nome de Organização do Espaço Regional. 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=FLG0560&verdis=4
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=FLG0565&verdis=1
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Regional do Brasil apresentam a mesma ementa, pois, ao longo dos anos, 

diferentes professores foram assumindo estas disciplinas. Neste caso, 

ressaltamos a importância de se levar em conta o fato de que os docentes são 

protagonistas desta história e que dependendo de sua orientação teórica, cada 

uma dessas disciplinas assumiu, como assume até hoje, uma distinta orientação. 

A título de exemplo, analisamos conteúdos programáticos das 

disciplinas de Regional do Brasil III – Nordeste e IV – Amazônia, referentes à 

primeira década do século XXI, fazendo-se nítida a influência da Geografia 

Crítica e de autores de orientação marxista.  

No programa de Geografia Regional do Brasil III- Nordeste (2008) a 

proposta de análise é voltada para a compreensão da formação histórica do 

Nordeste enquanto região, com ênfase nos eventos que marcaram esse 

processo. Embora haja também na disciplina de Geografia Regional do Brasil IV- 

Amazônia (2007), esta mesma concepção é evidente uma grande influência de 

autores marxistas e uma forte discussão sobre esta região através da 

geopolítica, compreendendo-a como uma parte fundamental do atual processo 

de globalização48. 

Já na disciplina de Regionalização do Espaço Brasileiro, a proposta 

apontada é a compreensão regional-política do território brasileiro e uma análise 

panorâmica histórica da regionalização do Brasil. 

Outro destaque da análise regional no currículo do DG/USP é o da 

disciplina de Regionalização do Espaço Mundial. 

Até 2001 havia na Grade 4 uma disciplina denominada Geografia 

Regional, que foi desmembrada em outras quatro, onde o foco de estudo eram 

as seguintes regiões: Geografia Regional I – África do Sul, Geografia Regional II 

– Oriente Médio, Geografia Regional III – Europa, Geografia Regional IV – 

América Latina. 

Geografia Regional I – África do Sul: a proposta apresentada no programa 

é a compreensão da dinâmica do espaço africano, através de uma abordagem 

da formação histórica do ponto de vista do território, política e administrativa.  

                                            
48 Ambos Programas foram elaborados pela Profa. Dra. Rita de Cássia Ariza da Cruz, cuja 
Graduação (concluída em 1991), Mestrado (1995) e Doutorado (1999) foram cursados no 
Departamento de Geografia da USP.  
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Geografia Regional II – Oriente Médio: propõe um programa totalmente 

diferente em relação à Grade 2. Aqui o foco da análise é a compreensão dos 

processos de regionalização do espaço, assim como toda a dinâmica 

envolvendo o petróleo e o mundo ocidental X fundamentalismo islâmico. 

Geografia Regional III – Europa: a perspectiva apresentada é a 

compreensão da regionalização do continente e de seus desdobramentos no 

campo econômico. 

Geografia Regional IV – América Latina: uma abordagem parecida com a 

da Europa, onde o foco está na compreensão da regionalização e da relação 

com os “organismos supranacionais: MERCOSUL, CAN, UNASUL, CAFTA, 

NAFTA e ALCA”49. Porém é perceptível a preocupação de uma abordagem 

regional histórica da formação territorial dos países. 

Embora o programa tenha ganhado muitas outras disciplinas, abarcando 

uma gama de autores, teorias e análises, a Geografia Regional, assim como o 

debate regional possuem um espaço bastante reduzido em relação às Grades 

anteriores, com apenas algumas matérias.  

Na leitura dos programas da Grade 4 é notável a presença de muitos 

conteúdos ligados à economia, à análise ambiental, à produção do espaço 

relacionada ao capital, sendo espaço e território as categorias analíticas mais 

recorrentes, espelhando, assim, os paradigmas mais proeminentes desse 

período. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – As Grades Curriculares vistas segundo uma outra 
periodização 

 

                                            
49 Item 7 do Programa de 2001 a 2014. 
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A análise dos programas do curso de Geografia ao longo dos 80 anos 

envolvidos com nossa pesquisa nos permitiu concluir que, através da 

importância atribuída à Geografia Regional é possível pensarmos uma outra 

periodização dos currículos. 

Conforme elucidado no texto anteriormente, a Geografia Regional no 

curso de Geografia da USP teve um longo período de destaque nos programas 

curriculares, sendo mencionada como ponto central de diversas disciplinas, com 

destaque especial para a análise regional, que durante 55 anos (de 1934 até 

1989) esteve abundantemente presente nas Grades curriculares. 

A partir disso, as Grades curriculares do curso de Geografia da USP 

podem ser relidas da seguinte maneira: 

 

Figura 25- Outra Periodização da Organização das Grades Curriculares 

 

 
Grade A 

 
Grade B Grade C 

1934 1966 1989 2014 
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Figura 26- Currículos de Geografia da FFLCH/USP – Uma outra Proposta de Periodização. 
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1934 1966 1989 2014 

Período em que o debate e a análise regional eram centrais nos 

programas.  
Período em que o 
debate e a análise 
regional são bastante 
reduzido em relação 

ao período anterior. 

Pontos Curriculares de Destaque: 

 

 

 

Geografia Regional-  

Escola Francesa de Geografia – Vidal 

de La Blache 

Pontos Curriculares de 

Destaque:  

 

 

Geografia Regional: 

Planejamento Regional 

Pontos Curriculares 

de Destaque:  

 

Geografia: 

Crítica; 

Ambiental; 

Geoprocessamento 

 

GRADE A 

 

GRADE C 

 

GRADE B 

 

Período em que o método positivista domina a produção 
científica em geral e na Geografia 

Influência do neopositivismo 
que, na Geografia transparece 
no momento de renovação, 
com a chamada Geografia 
Teorética. 

Pluralidade 
metodológica como 
marca distintiva em 
relação aos períodos 
anteriores. 
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3.1 – Grade A: Escola Francesa de Geografia  

 

Chamaremos de Grade A- Escola Francesa de Geografia o período 

correspondente a 1934 até 1966.  Nesses 32 anos, a Geografia Regional dentro 

do curso de Geografia da USP foi baseado nos fundamentos da Escola Francesa 

de Geografia, segundo a proposta teórica-conceitual de Vidal de La Blache. 

A grande influência de Vidal de La Blache e sua Geografia Regional neste 

período, inegavelmente tem origem com a chegada e posteriormente 

manutenção de muitos geógrafos franceses no curso de Geografia da USP, 

conforme vontade e idealização da elite intelectual que ajudou no projeto de 

fundação e estruturação da Universidade de São Paulo, como descrito no 

capítulo I. 

Entre 1934 e 1966 ao analisarmos os currículos podemos observar que 

muitas disciplinas seguiam o mesmo padrão; o conceito de região era muito 

utilizado, a análise regional era aplicada a diversos temas e as leituras mais 

indicadas eram dos geógrafos franceses. A grande influência da Escola 

Francesa de Geografia é observada a partir de três pontos específicos: 

 

 Monografias Regionais: nos programas correspondentes ao 

período há um predomínio de propostas de trabalho e estudo dos 

assuntos de interesse da Geografia a partir das monografias 

regionais vidalianas. 

Em muitas disciplinas, normalmente, as monografias regionais 

apareciam de duas formas:  como método analítico de algum 

conteúdo específico do programa; seminários – os alunos 

apresentavam seminários dos conteúdos abordados e das leituras 

indicadas no formato das monografias regionais, conforme 

exemplificado na figura 27. 
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Figura 27- Programa de Geografia Regional C (1955- 1968) 

 

 



P á g i n a  | 106 

 

 
 
 

 Gêneros de Vida: nos programas da Grade A a indicação ao 

conceito de Gêneros de Vida de Vidal de La Blache é um ponto de 

grande destaque.  

Em muitas disciplinas o conceito de Gêneros de Vida é apontado 

como parte do conteúdo curricular e em outras como conceito 

central. Conforme apontado anteriormente no trabalho, foram 

oferecidos aos alunos cursos, dentro das disciplinas somente para 

o estudo deste conceito.  

Muitos conteúdos curriculares eram apresentados juntamente com 

o conceito de Gêneros de Vida, como por exemplo: “as regiões 

tropicais: os gêneros de vida tradicionais e suas transformações”, 

como exemplificado na figura 28 e 29. 

 

 Vidal de La Blache e Emmanuel De Martonne: na análise dos 

programas curriculares e dos cadernos do professor José Bueno 

Conti, as referências a Vidal de La Blache e Emmanuel de 

Martonne são um ponto de grande destaque. 

Conforme apresentado anteriormente, nos programas iniciais do 

curso de Geografia as referências bibliográficas não eram 

apresentadas nos documentos, desta forma, não temos referências 

bibliográficas diretas à esses dois autores. Porém, em relação a 

Vidal de La Blache, toda a estrutura do curso de Geografia, 

segundo os programas curriculares, até 1966, era baseada em 

seus conceitos, teorias e métodos. 

A presença de Emmanuel de Martonne é significativa, 

principalmente nas disciplinas relacionadas à Geografia Física. Em 

muitos programas a referência a este autor, seguidor de Vidal de 

La Blache, é ponto central, onde muitos conteúdos são propostos 

a partir de seus escritos, como atesta a figura 30. 
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Figura 28- Organização do curso de Geografia- 1953 
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Figura 29- Programa de Geografia Humana A (1955-1968) 
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Figura 30- Programa de Geografia Física – 1939.
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É inegável que a maior influência da Geografia Regional no Departamento 

de Geografia da Universidade de São Paulo foi a Escola Francesa de Geografia, 

em especial as propostas do geógrafo Vidal de La Blache. Esse período de 

grande presença do pensamento e de geógrafos franceses durou 

aproximadamente 32 anos, correspondendo a 40% da história do curso. Muitos 

estudos foram feitos seguindo o modelo das monografias regionais, fato que, 

tardiamente, contribuirá para o “enfraquecimento” da Geografia Regional dentro 

do DG/USP, pois será motivo de muitas críticas por parte dos geógrafos que 

defendiam a renovação da Geografia através da Geografia Crítica. 
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3.2– Grade B – O foco no Planejamento Regional 

 

A Grade B- Planejamento Regional corresponde aos anos de 1966 até 

1989, período predominantemente da Ditadura Militar no Brasil, fato que 

influenciará as características curriculares do Departamento de Geografia da 

USP. 

Neste período de 23 anos da Grade B- Planejamento Regional o número 

de disciplinas regionais e de disciplinas que utilizavam a análise regional como 

ponto central do currículo era muito grande50. Conforme apontado por Moraes, 

neste período era de interesse do Governo Militar ampliar os conhecimentos 

acerca do território nacional, para conseguir assim a tão almejada integração 

nacional. 

 

“[...] A metropolização em todos os quadrantes do 
território, na segunda metade do século XX, respondia à plena 
conformação espacial da economia nacional que integrava as 
antigas regiões ao mesmo tempo em que internalizava capitais 
estrangeiros num movimento estimulado e conduzido pelo 
Estado, com grande aceleração e magnitude no período da 
ditadura militar (1964-1984). 

A integração nacional foi uma meta da ação estatal 
ditatorial em termos de formação territorial, objetivo histórico 
(como visto) que, nessa conjuntura, combinava fundamentos 
estratégicos geopolíticos nacionalistas[...]” (MORAES, 2011, p. 
120) 

 

Dentro desse contexto social-político e econômico do país, muitos 

estudos foram feitos utilizando o conceito de região, a análise regional dos 

fenômenos e diversas regionalizações do espaço brasileiro. Perante isso, a 

Geografia Regional ganha ainda mais espaço no DG/USP, pois havia um grande 

campo de estudo que atraia interesse do governo. Diversos geógrafos 

elaboraram estudos regionais neste período, pois como o foco regional estava 

em alta, muitas disciplinas utilizaram da Geografia Regional como base teórica-

metodológica para novos estudos.  

                                            
50 Vide Fig. 12 – Tabela das Disciplinas do Departamento de Geografia da USP (1952 / 2014) no 
início do capítulo. 
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Destacamos um trecho da entrevista51 da professora Sandra Lencioni, 

que elucida esse contexto: “Vem uma política governamental de fazer os planos 

de desenvolvimento nacionais, fundados muito em planos de desenvolvimento 

regionais, então tem a SUDAM, SUDENE, e etc. e todas as superintendências 

vão ser criadas e a partir do foco numa região vão desenvolver um projeto de 

desenvolvimento para aquela região. Só que na verdade eu não acredito que 

sejam políticas de desenvolvimento regional, o nome é esse a intenção é esta, 

mas o que aconteceu foi sempre uma política de um setor econômico numa 

região [...] diante disso, dessa realidade ela (Geografia Regional) tem um auge, 

muita gente investe nisso, nesse tipo de trabalho [...] Ela está também vinculada 

no Brasil a ditadura militar, ao Governo de integração nacional e ocupação do 

território a qualquer custo”. (LENCIONI, 2016). 

Neste período que corresponde a 29% do curso de Geografia da USP, é 

notório que os estudos regionais estavam em evidência, principalmente os que 

relacionavam Geografia Regional e Planejamento. Em muitos programas é 

possível observar que havia um forte apelo aos estudos relacionados ao 

planejamento regional do território e à organização do espaço regional, fato que 

se entrelaçava com muitas disciplinas regionais.   

Neste período, a Geografia Regional, atinge um auge quantitativo no 

DG/USP, evidenciando a importância que os estudos regionais tiveram na 

organização e planejamento do território brasileiro. Neste contexto, perante o 

caminho que os estudos regionais vinham seguindo no DG/USP outros conceitos 

começam a ganhar destaque, como território, espaço e paisagem52.  

Até o “final” da Grade B- Planejamento Regional a Geografia Regional, 

em especial a análise regional ocupava um destaque nos currículos das 

disciplinas, sempre com espaço em outras disciplinas que não as específicas de 

regional. 

 

                                            
51 Entrevista concedida à autora no dia 03 de fevereiro de 2016, no Departamento de Geografia 
da Universidade de São Paulo às 14 horas. 
52 Não queremos dizer que anteriormente a este período esses conceitos não eram abordados 
dentro dos currículos. Apesar destacamos que neste período eles ganham um destaque maior. 
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Figura 31- Programa de Panorama da Geografia do Brasil (1974/1975) 
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3.3 – Grade C- Perda de protagonismo da Geografia Regional 

 

O período de 1989 até 2014 corresponde ao momento em que a Geografia 

Regional perde muito espaço dentro do currículo do curso de Geografia da USP. 

A análise dos programas nos permitiu concluir que os campos teóricos-

conceituais da Geografia com mais destaque são os relacionados ao 

Geoprocessamento, à Geografia Ambiental e especialmente à Geografia Crítica. 

Nesses 25 anos da Grade C (1989-Atual), foram criadas muitas disciplinas 

novas, onde a Geografia Regional praticamente não aparece. Conforme 

apontado no texto anteriormente, neste momento a Geografia passa por uma 

mudança muito grande, com a ascensão da Geografia Crítica. Neste contexto os 

estudos regionais perderam espaço dentro dos programas do curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo. 

Os destaques curriculares da Grade C (1989-Atual), passaram a estar 

ligados de forma muito intensa à necessidade de compreensão do espaço, 

principalmente na Geografia Humana à luz das forças hegemônicas e das 

desigualdades do capital. 

As monografias regionais que anteriormente eram o grande destaque dos 

currículos, agora eram muito criticadas, especialmente pelos geógrafos ligados 

a Geografia Crítica.  

“[...] a Geografia crítica de fundamentação marxista. Ela também, começa 

de certo modo por “matar” a região da Geografia Regional clássica, de matriz 

francesa. [...] Ocorre que, na primeira versão de seu trabalho, Lacoste – baseado 

apenas na abordagem do Tableau de La Géographie de la France (Vidal de La 

Blache, 1903) – acusa unilateralmente a região lablacheana de ter-se tornado 

um “poderoso conceito –obstáculo” que impediu a consideração de outras 

representações espaciais e o exame de suas relações” (Lacoste, 1988: 64)” 

(HAESBAERT, 2010, p. 49) 

Perante esse novo panorama, os currículos do DG/USP abordavam 

teorias, métodos e conceitos novos, ligados principalmente aos que inicialmente 

estavam relacionados à Geografia Crítica e posteriormente os que dela 

derivaram, com destaque para a pluralidade metodológica. 



P á g i n a  | 115 

 

 
 
 

 

A unidade da Geografia Crítica manifesta-se na postura 
de oposição a uma realidade social e espacial contraditória e 
injusta, fazendo-se do conhecimento geográfico uma arma de 
combate à situação existente. É uma unidade de propósitos 
dada pelo posicionamento social, pela concepção de ciência 
como momento da práxis, por uma aceitação plena e explícita 
do conteúdo político do discurso geográfico. Enfim, unitários 
objetivam-se através de fundamentos metodológicos 
diversificados. Daí, advém uma grande diversidade 
metodológica, no âmbito da Geografia Crítica. Esta apresenta 
um mosaico de orientações metodológicas, bastante variado: 
estruturalistas, existencialistas, analíticos, marxistas (em suas 
várias nuances), ecléticos etc. Aqui a unidade se esvanece, 
mantendo-se, como único traço comum, o discurso crítico. São 
buscados, para fundamentar as propostas efetuadas, autores 
bastante díspares: Adorno, Foucault, Mao Tse-Tung, Lefort, 
Godelier, Barthes, Lênin, Sartre, entre outros. Vê-se que a gama 
de orientações abarcada é realmente ampla. Assim, há uma 
unidade ética, substantivada numa diversidade epistemológica. 
(MORAES, 1992, p. 126) 

 

 

Diante deste leque de novas propostas metodológicas, e com a constante 

necessidade de compreender o contexto social, que neste período apresentava 

mudanças, como o fim da Guerra Fria, a intensificação da globalização através 

da modernização dos sistemas de tecnologia, comunicação e informação, a 

Geografia Regional passou a ser deixada de lado, pois entendeu-se que a 

mesma não oferecia fundamentos teóricos capazes de responder aos 

questionamentos do presente.  
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3.4- A Geografia Regional nos Currículos do curso de Geografia da USP: 

entre tradições seletivas e paradigmas. 

 

George Basalla propõe um modelo de difusão da ciência, que analisado 

concomitantemente com o percurso da Geografia e da Geografia Regional na 

USP, nos permite identificar muitas características da origem da estrutura e do 

desenvolvimento que a Geografia Regional apresentou desde 1934 até 2014, 

uma vez que ao longo dos últimos 80 anos, este campo de abordagem sofreu 

influência direta dos grandes pensadores europeus e dos formatos e linhas de 

pesquisa que os mesmos, em parceria com suas respectivas universidades, 

vinham desenvolvendo.  

Basalla expõe, em artigo seu datado de 1967, que o conhecimento só é 

considerado científico se sua origem for se der a partir da ciência europeia. Ele 

defende que somente o conhecimento produzido nos países civilizados – países 

europeus -, que são os produtores de ciência, deve servir de modelo para os 

incivilizados - qualquer nação que não faça ciência nos modelos europeus de 

produção e concepção paradigmática.  

Basalla propõe que a difusão da ciência europeia para os países 

incivilizados aconteça dentro de um modelo, que ele divide em fases, cada fase 

compreendendo uma etapa da produção científica.53 

Durante as Fases 1 e 2 (correspondentes respectivamente ao processo 

de coleta de dados dos países incivilizados e de transposição dos modelos 

europeus), os cientistas deveriam coletar, registrar, descrever e catalogar as 

áreas e seus recursos naturais, e consequentemente retornar ou levar para a 

Europa essas informações, enfatizando a visão “eurocentrista” da ciência. 

Na concepção do autor, foram somente os países europeus que iniciaram 

o desenvolvimento de qualquer conhecimento científico e por isso somente eles 

são produtores de ciência. O mesmo aponta ainda que os países não-europeus 

                                            
53 Mientras realizaba um examen preliminar de la literatura concerniente a la difusion de la ciencia 
y la civilizacion de Europa Occidental descubri um patrón de eventos repetidos que generalicé 
en un modelo de describe como la ciência occidental fue introducida y estabelecida en el oriente 
de Europa, América del Norte y Sur, India, Australia, China, Japón e Africa.” (BASALLA, 1967, 
p. 1) 
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só tiveram qualquer contato com a ciência através dos países europeus, pois o 

que se fazia a nível nacional, para ele não passava de um conhecimento banal, 

característico de um país incivilizado. 

 
“Um pequeño grupo de naciones de Europa fueron  

lacuna de la ciencia moderna durante los siglos XVI e XVII. Italia, 
Francia, Inglaterra, Los Paises Bajos, Alemania, Austria y 
Escandinavia. El area geográfica relativamente pequena que 
cubren estos paises fue el es cenario de la Revolucion Cientifica, 
la cual establacio firmemente el punto de vista filosófico, la 
actividad experimental y las instituciones sociales que 
actualmente  conocemos como la ciência moderna.” (BASALLA, 
1967, p. 1) 

 

Basalla aponta que a difusão da ciência ocidental, diga-se de ressalva a 

europeia, acontecia em três fases. Nas Fases- 1 e 2 toda tentativa ou início de 

desenvolvimento científico feito nos países não-europeus precisa encontrar e 

fundamentar sua base estrutural na ciência europeia, pois para ele somente esta 

realmente dispunha de meios e teorias próprios dos fundamentos científicos. 

 

“El modelo que propango consiste em tres fases o etapas 
que se solapan. Durante a Fase-1 la nación o la sociedad no-
cientifica serve como una fuente de recursos a la ciencia 
europea. El mundo no-cientifico se entiende aqui como aquel 
que carece del moderno conocimiento cientifico occidental, aun 
cuando encontremos al que vemos em China o la India; el 
termino “europeo”, como es utilizado em este artículo, se refiere 
a Europa Occidental. La Fase-2 es marcada por um periodo de 
ciencia colonial y la Fase-3 completa el proceso de transplante 
com los esfuerzos por lograr uma tradición (o cultura) cientifica 
independiente.” (BASALLA, 1967)   

 

Para Basalla, a fase 1 ocorre entre os séculos XVI e meados do XIX, onde 

a chegada dos europeus em novas terras permite que: 

 

“examina y recolecta su flora y fauna, estudia sus 
características físicas y regressa a Europa llevando los 
resultados de su trabajo [...] Durante la primera fase la ciência 
es uma extension de la exploración geográfica e incluye la 
evaluación de los recursos naturales. Cualquiera que sea el 
“Nuevo Mundo” que se quiere estudiar – Norteamérica o 
Sudamérica, África, La Antártida, La Luna o um planeta vecino-
hace necesario en primer termino, examinar, clasificar y evaluar 
el entorno orgânico e inorgânico.”(BASALLA, 1964, p. 3) 
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A fase 2, chamada pelo autor de “ciência colonial”, ocorre quando uma 

ciência é dependente da ciência europeia (importante ressaltar aqui que o 

sentido de colônia dado por ele não se aplica necessariamente aos países que 

constituíram-se como colônias de exploração de algum país europeu). Para o 

autor, encontra-se nesta fase todo país não-europeu que produza ciência.  

 
“En la fase 2 la actividad cientifica em los nuevos 

territorios se basa fundamentalmente em las instituciones y 
tradiciones de una nación con una cultura cientifica arraigada” 

 
 
“El cientista colonial puede ser um nativo o um 

colonizador europeo estabelecido en el nuevo territorio, pero em 
cualquer caso las fuentes de su educación y sus vinculo 
isinstitucionales se encontrarán mas alla de las fronteras del 
territorio en cual se desarrolla su trabajo cientifico” 

 
 
“[...] La educacion cientifica colonial es inadequada o 

inexistente. Lo mismo puede ser dicho de las organizaciones 
cientificas coloniales y las publicaciones cientificas. Em 
consecuencia, los científicos coloniales buscan la membrecia y 
los reconocimientos de las comunidades cientificas europeas y 
la publican sus investigaciones em revistas da Europa” 
(BASALLA, 1964, p. 8 e 9) 

 

Finalmente, a Fase 3 caracteriza-se pelo momento em que os cientistas 

estão “esforçando-se” para desenvolver uma ciência independente com tradição 

e que seja autossuficiente. Cabe ressaltar aqui que, no modelo de Basalla, 

quando uma comunidade científica ligada a uma Instituição consegue o “status” 

de independência isso não quer dizer que ela tenha abandonado a relação com 

a Europa, muito pelo contrário, uma vez que o seu “surgimento” só foi possível 

graças aos países europeus civilizados que “ensinaram” seu modelo de 

produção científica.  

Desta forma, mesmo após chegar à Fase 3, a ciência, em especial a do 

hemisfério Sul, jamais perde seus laços com a ciência europeia. Neste momento 

Basalla afirma, que a ciência necessita desenvolver e apresentar as seguintes 

características: 
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“ [...] i) recebrá la mayor parte de su preparación em su 
pais; ii) obtendrá algun reconocimiento por su vocacion o quizás 
se ganarásu vida como cientifico em su proprio pais; iii) 
encontrará estímulos intelectuales dentro de su propria 
comunidad cientifica em expansión; iv) podrá comunicar com 
facilidad sus ideas a sus pares científicos en casa y en el 
extranjero; v) tendra mejores oportunidades de abrir nuevos 
horizontes para la ciencia y. vi) cuando haya realizado um 
trabajo importante buscara la obtención de premios em su pais: 
concedidos por organizaciones cientificas o el gobierno.” 
(BASALLA, 1964, p. 13) 

 

Para Basalla também há uma “supremacia cientifica del occidente 

europeo” (p. 18) no desenvolvimento da ciência. Para este autor é nesses países 

que a verdadeira e pura ciência é realizada. 

Em seu artigo “Localidad Y Ciencia: Mitos de Centro Y Periferia” de 1997, 

David Wade Chambers faz uma crítica ao modelo de difusão da ciência proposto 

por George Basalla. 

Para Chambers, embora existam outros estudos sobre difusão científica, 

o modelo de Basalla continua sendo aceito e utilizado, principalmente por três 

motivos: a) foi praticamente uma das primeiras contribuições realizada referente 

aos estudos sociais da ciência; b) oferece uma “comparativa intercultural que se 

atrevió a abarcar el mundo enterro” (p.23); c) atribui um significado à localização 

espacial, colocando-a como parte estrutural de seu modelo de difusão. 

Chambers reconhece a importância do artigo de Basalla, porém afirma 

que alguns pontos que para ele são reveladores sobre a difusão cientifica não 

foram abordados, como a omissão referente às variações locacionais. Para o 

autor, é importante que ao analisar a forma como a ciência teve início e 

desenvolvimento em determinado local, considere-se sempre as características 

dos lugares, visto que cada parte do espaço oferece singularidades que poderão 

ser determinantes na forma como o processo ocorrerá. Chambers enaltece, 

portanto, a importância da localização espacial, amparado nos novos estudos da 

sociologia da ciência, que consideram que “el significado de la localidad con 

relación tanto al contexto de descubrimiento-invencion, como al contexto de 

justificación/validación, y debo añadir tambien, al contexto, de 

aplicación/aculturación”. 
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Ainda em relação à localização espacial, Chambers  critica o fato de 

Basalla apontar a localidade como um fator de aceitação e rejeição das 

produções científicas, considerando a existência de áreas centrais e periféricas 

da ciência.  

 

“[...] Hasta que fueron instituídas ciertas formas estructurales, 
las pretensiones de conocimiento locales que provenían de fuera de 
aquel centro, no fueron escuchadas o no tuvieron reputación. Y como 
ha sido sugerido a menudo, las excepciones a esta regla fueron 
siguiendo por necesidad el ritmo de tambor del centro, no de su 
localidade natal. De esta manera, la influencia de lo local se minimizó: 
en el centro, la localidade o el lugar constituyeron “las formas de vida” 
que tal como Wittgenstein nos ha enseñado, eran invisibles: en la 
periferia, la “localidad, aseguró la marginalidade en la escena 
internacional, o se enmascaró, cuando el científico local adoptó los 
objetivos, los términos, las categorias, las formas, los medios, los 
instrumentos y los procedimientos del centro.”(CHAMBERS, 1997, p. 
26) 

 

Para Chambers, essa “divisão” locacional entre centro e periferia 

científica, não pode ser considerada como um ponto esclarecedor da difusão 

científica, pois conforme apontado, os espaços possuem e produzem diferentes 

características e contextos históricos. 

Basalla, segundo Chambers, também não deixa espaço em seu modelo 

para as variações da realidade, uma vez, que além das características 

intrínsecas dos lugares, a realidade em determinado tempo histórico, sem 

dúvida, influenciará na difusão da ciência.  

Outra crítica feita ao modelo de Basalla, fica a cargo do formato e estrutura 

das fases de difusão científica, pois para Chambers, a forma como a ciência está 

subordinada, em especial, na fase I e II, dificilmente, oferecerá condições para 

que a fase III se concretize.  

Para o autor, no desenvolvimento da ciência as “funções sócio-

profissionais”, como técnicos de laboratório, professores, monitores e etc., são 

diferentes nos chamados por Basalla países coloniais dos europeus. Desta 

forma, é importante que essas “funções sócio-profissionais” sejam consideradas 

a partir das características de sua localização. 

Chambers propõe que todo o processo referente as 3 fases propostas por 

Basalla seja visto como dinâmico, considerando os diferentes contextos. Propõe 



P á g i n a  | 121 

 

 
 
 

um “modelo” que elimine essa distinção científica entre centro e periferia, pois 

para ele, o foco do modelo deve ser na compreensão dos “problemas pertinentes 

para el desarrollo tecnológico y económico, al tempo que también provee a las 

colônias com, em palavras de Edward Said: “la capacidade y la libertad para 

generalizar más allá de sus propias circunstancias regionalmente locales” (Said, 

1990:11)” (CHAMBERS, 1997, p. 97)  

Considerando todas as ressalvas que devem ser feitas às afirmações de 

Basalla, não podemos ignorar o fato de que a forma como a Universidade de 

São Paulo se constitui, como a Geografia na USP dá os seus primeiros passos 

e como a Geografia Regional aqui se desenvolve, em especial, nos primeiros 

anos, muito assemelha-se ao proposto por Basalla. Nos anos iniciais do curso 

de Geografia, o modelo de produção do conhecimento científico seguido foi o 

dos franceses. Além da adoção da Escola Francesa de Geografia, 

especialmente a Vidaliana como referencial teórico, a estruturação do curso 

também foi elaborada segundo os parâmetros que estes geógrafos forneceram.  

No período em que os geógrafos franceses ficaram na USP, realizaram 

muitos estudos sobre o Brasil, que sem dúvida, contribuíram para o avanço e 

disseminação da Escola Francesa de Geografia, principalmente das teorias e 

conceitos propostos por Vidal de La Blache. Somente anos depois, quando o 

curso de Geografia já estava estruturado, organizado, com geógrafos já 

formados e com uma nova realidade social, política e econômica no país é que 

o curso de Geografia começou a seguir com menor intensidade o modelo 

francês. Porém, mesmo quando os geógrafos franceses pouco a pouco vão 

retornando à França, o seu modo de produzir ciência ainda se apresenta como 

um modelo, pois os professores que lecionavam nas disciplinas do curso de 

Geografia, haviam sido formados pelos franceses e por seu modo de fazer 

ciência.  

Assim, décadas foram necessárias para que a ciência geográfica 

brasileira passasse a trilhar seus próprios caminhos, resultantes das escolhas 

feitas pelos cientistas aqui formados, sendo o ápice dessa transformação 

chamada Geografia Crítica. 
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3.4.1 A Questão da Tradição Seletiva 

 

Para compreender a constituição e principalmente as mudanças, que 

acontecem com os currículos, quando são de fato postas em prática, é 

fundamental entendermos o funcionamento das comunidades científicas 

juntamente com os currículos por ela elaborados. Para Apple (1999) é 

substancial reconhecer que todo currículo possui uma tradição seletiva, feita a 

partir da comunidade científica com maior prestígio. 

 
“[...] Além do mais, num plano filosófico, ao verdadeiro 

nível da teoria e ao nível da história das diversas práticas, existe 
um processo que denomino por tradição selectiva: tal processo, 
em termos de uma cultura efectiva, surge sempre subsumindo 
como “a tradição”, o passado significativo. Mas o que está em 
causa é sempre a selectividade; a forma como, entre todo um 
vasto campo possível de passado e presente, se escolhem como 
importantes determinados significados e práticas, enquanto 
outros são negligenciados e excluídos. De uma forma ainda mais 
crucial, alguns desses significados são reinterpretados, diluídos 
ou colocados em formas que fundamentam ou, pelo menos, não 
entram em choque com outros elementos no seio da cultura 
efectiva dominante.” (APPLE, 1999, p. 27 e 28) 

 

Como nossa pesquisa se propôs a analisar os currículos do curso de 

Geografia e a partir deles identificar o espaço ocupado pela Geografia Regional 

no seu interior, essa relação assume aqui um caráter dialético, onde os currículos 

são representações da comunidade científica que o elabora e justifica.  

Para Apple, existe sempre um “determinado grupo de “intelectuais” que 

aplicam e conferem legitimidade às categorias, fazendo com que as formas 

ideológicas pareçam neutras” (Apple, 1999, p. 34,35).  

Desta forma quando os franceses “ajudaram” na estruturação do curso de 

Geografia da USP, eles também realizaram o que Apple denomina de 

hegemonia ideológica. Quando os franceses participam da elaboração dos 

primeiros programas do curso de Geografia e inevitavelmente o pensamento 

dominante fica a cargo das teorias de Vidal de La Blache, a hegemonia 

ideológica francesa se concretiza, sendo substituída somente anos depois pela 

hegemonia ideológica do Estado através dos planos de desenvolvimento 

regionais.  
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O processo de hegemonia ideológica também foi “responsável” pelo 

abandono da Geografia Regional nos currículos da Universidade de São Paulo, 

depois do fim da Ditadura Militar, na nova Grade que se elabora em 1989. A 

partir de meados da década de 80 a comunidade científica da USP passa a 

incorporar lentamente as teorias e consequentemente os autores relacionados à 

corrente do pensamento que ficou conhecida como Geografia Crítica. Neste 

momento, há uma hegemonia ideológica no curso de Geografia, acerca das 

teorias que - de acordo com a comunidade científica dominante - oferecia 

fundamentos mais próximos da nova realidade sócio-espacial do mundo e do 

Brasil. É neste contexto que muitas críticas são realizadas a respeito da 

Geografia Regional que vinha sendo produzida ao longo dos anos no curso de 

Geografia da USP, fundada, sobretudo, no método positivista 

Segundo o ponto central dessas críticas as teorias regionais não se 

aplicavam mais, simplesmente porque não eram suficientes para explicar um 

mundo sob profundas transformações. A maioria dos trabalhos que estavam 

sendo realizados apresentavam apenas reproduções dos modelos vidalianos e 

de desenvolvimento regional do território.  

Ao nos depararmos com o processo de análise de um currículo, Apple 

(1999) aponta que é de fundamental importância estarmos atentos a três 

concepções básicas que estão sempre presentes no núcleo desses currículos: 

Porque razão tal forma existe? Como é mantido?  Quem ele beneficia?. Fica  

óbvio para nós que essas perguntas encontram respostas, dentre vários outros 

itens, nas tradições seletivas dos currículos. Elas apresentam dentro de sua 

lógica e organização de funcionamento um porquê de estarem estruturadas e 

organizadas de determinada forma, sendo mantida porque representa o corpo 

docente que tem sua formação baseada nessas tradições seletivas e traçam os 

caminhos de suas pesquisas a partir dessas concepções. 

 

 “[...] As áreas do conhecimento científico são 
apresentadas como corpus do conhecimento (os “quê” e 

“como”), na melhor das hipóteses, organizado em torno de 
algumas regularidades fundamentais como em muitos currículos 
de áreas de conhecimento e centrados na investigação, 
desenvolvido após a “revolução bruneriana” e, na pior das 
hipóteses, como dados razoavelmente isolados que se dominam 
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para os testes. Quase nunca é seriamente examinada como uma 
auto-realização” (APPLE, 1999, p. 145) 

 

Apple (1989, 1999, 2008) propõe que o currículo seja visto como um 

caminho, percurso que engloba ideologia, hegemonia, poder e dominação, 

relações e tradições seletivas, que busca construir um conhecimento que 

objetive a aprendizagem. Os currículos apresentam as seguintes características: 

 

“[...] Encontra-se selecionado e organizado em torno de 
conjuntos de princípios e valores que provêm de determinados 
quadrantes da sociedade, que representam determinadas 
visões de normalidade e desvio, de bom e mau, e de como 
devem “actuar as boas pessoas”” (APPLE, 1999, p. 111) 

 

A utilização do conceito de currículo para Apple está relacionada a uma 

série de fatores que o compõem, como: 1) ideologia, 2) hegemonia, 3) poder e 

dominação, 4) relações e 5) tradições seletivas.   

1) Para Apple, as ideologias, em especial às da comunidade científica 

possuem uma influência muito forte na estruturação dos currículos. Ele 

apresenta duas definições para o termo: 

 

“Parece ser consensual na maioria das pessoas que o 
termo ideologia, pode ser abordado como se se tratasse de um 
determinado “sistema” de ideias, crenças, compromisso 
fundamentais ou valores relacionados com a realidade social; 
[...] Os fenômenos que se encontram subjacentes à ideologia 
podem ser agrupados, pelo menos, em três categorias: (1) 
racionalizações ou justificações muito especificas das 
actividades de determinados e identificáveis grupos 
ocupacionais (por exemplo, as ideologias profissionais); (2) 
programas políticos e movimentos sociais mais abrangentes; e 
(3) visões do mundo, pontos de vista, ou o que Berger e 
Luckmann e outros denominam por universos simbólicos.  

[...] 
 No entanto, também tem sido abordada, tal como 

adianta Geertz, como “sistemas de símbolos que interactuam” e 
providenciam as formas essenciais que constroem um 
determinado “sentido em situações sociais específicas, que de 
outra forma seriam incompreensíveis”” (APPLE, 1999, p. 48) 
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Em suas obras sobre currículo54, Apple aponta que o termo que melhor o 

define depende dos processos ideológicos nele contidos, os quais variam de 

acordo com o objetivo, a intenção, a formação acadêmica e etc. Portanto,  não 

se pode, segundo o autor, manter uma conceituação ortodoxa para ideologia. 

Entretanto, mesmo não fidelizando suas ideias a um único conceito de ideologia, 

para o autor a presença desta dentro dos currículos acontece sempre por três 

motivos: 

 
“1. Legitimação: [...] a justificação da acção de um grupo 

e sua aceitação social. Isto é válido quer os autores falem de 
racionalização dos interesses investidos, de tentativas de 
“manutenção de um determinado papel social”, quer se refiram 
à acitvidade justificativa, apologética...relacionada com o 
estabelecimento e com a defesa de padrões de opinião. 

 
 
2. Conflito de Poder: [...] vincula a ideologia aos conflitos 

entre a procura e manutenção do poder. [...] Nas disputas 
ideológicas, o conflito de poder está sempre em jogo, quer os 
que se encontrem expressamente envolvidos admitam ou não 
tal dimensão. 

 
 
3. Estilo de Argumentação: [...] que a argumentação 

que se realiza na esfera ideológica se encontra marcada por 
uma retórica muito especial e por uma acentuada comoção” 
(APPLE, 1999, p. 49 e 51) 

 

2) A relação entre hegemonia e currículo é um ponto central na obra de 

Apple. Para o autor, a presença de diversos processos hegemônicos é um fato 

concreto na concepção de qualquer currículo. Sua definição de hegemonia tem 

origem na obra de Antonio Gramsci, que junto com Raymon Williams compõem 

sua base filosófica (Apple, 1999, p. 24, 26). 

                                            
54 Além das obras aqui abordadas, para mais informações vide: 
APPLE, Michael W. Conhecimento oficial: a educação democrática numa era conservadora. 
Petrópolis: Vozes, 1997, 267p.  
______. Michael W. Repensando ideologia e currículo. In: MOREIRA, A. F. B.; SILVA, T. T. 
Currículo, cultura e sociedade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.39-57.  
______. Michael W.; BEANE, James. (Orgs.). Escolas democráticas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2001, 159 p 
______. Michael W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas,1989. 

______. Michael W., (1999). Power, meaning and identity: essays in critical educational 
studies. New York: Peter Lang 
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Apple aponta que, a partir de uma ideologia presente nos agentes que 

formulam e atuam sob os currículos, estes apresentarão e representarão os 

processos hegemônicos, onde todos os currículos são afetados. Em sua 

proposta epistemológica, o autor aponta que os currículos uma vez postos em 

prática sempre exercerão e ilustrarão as forças hegemônicas que estão ligadas 

fortemente: a fatores políticos, pois são usados como controle social e também 

às suas comunidades científicas, que possuem tradições seletivas realizadas a 

partir de suas incorporações e hegemonias ideológicas.  

 

“Hegemonia é todo um corpo de práticas e expectativas; 
as nossas atribuições da energia, a nossa compreensão comum 
do Homem e do seu mundo.” (APPLE, 1999, p. 27) 

 

Conforme apontado por Apple, sua concepção de hegemonia está 

relacionada a uma noção de conjunto, pois alguns itens básicos constituem este 

conceito e fenômeno.  

 
“[...] É um conjunto de significados e de valores que, à 

medida que são vividos como práticas, se apresentam 
confirmando-se mutuamente. Constitui, assim, um sentido de 
realidade para a maioria das pessoas na sociedade, uma noção 
de absoluto, porque vivido [como uma] realidade para além da 
qual é muito difícil para a maioria dos membros de uma 
sociedade instalar-se em grande parte das áreas das suas vidas. 
Mas não é, excepto na operação de um determinado momento 
de análise abstracta, um sistema estático. Pelo contrário, só 
podemos compreender uma cultura efectiva e dominante se 
entendermos o processo social real do qual depende: estou a 
referir-me ao processo de incorporação. ” (APPLE, 1999, p. 27) 

 

Dentro de sua concepção de hegemonia, a noção de movimento é muito 

importante. A partir deste movimento, que está muitas vezes relacionado aos 

processos de identificação, significação e o mais importante de incorporação, 

conforme destacamos abaixo: 

 

“Os modos de incorporação são de grande significado e, 
acidentalmente, no nosso tipo de sociedade revelam um 
considerável significado econômico. As instituições educativas 
são, em geral, as principais agências de transmissão de uma 
cultura dominante efectiva, e esta questão é agora uma 
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actividade econômica e cultural importante; na verdade são 
ambas simultaneamente. ” (APPLE, 1999, p. 27) 

 

3) Como consequência da presença das incorporações e hegemonias 

ideológicas dentro dos currículos, Apple aponta que estes estarão sempre 

ligados a relações de poder, pois essas são as que determinam sua estrutura, 

composição e desenvolvimento, pois foram geradas a partir das outras duas 

características já apontadas. Chama atenção ainda que, dentro de uma 

Instituição, alguns conteúdos sempre serão mais privilegiados que outros e que 

isso acontece por diversos fatores, entre eles: conteúdos que favorecem um 

controle social55 (visto que toda reprodução curricular acaba naturalmente por 

manter o desequilíbrio econômico56 (1999)), financiamentos para linhas de 

pesquisa, tradições seletivas e estudos que envolvem temas que estão em 

destaque nas comunidades científicas com grande reconhecimento.  

 
 “[...] Obviamente, tanto as artes, como as comunidades, 

supostamente dada a natureza dos assuntos com que lidam, têm 
sido vistas como sendo menos receptivas a esses critérios. 
Portanto, encontra-se aqui em funcionamento uma proposição 
dupla, quase circular. O conhecimento estatuto elevado57 é visto 
como vantajoso, do ponto de vista macroeconômico, em termos 
de lucros contínuos para a maioria das classes com poder na 
sociedade; e as definições socialmente aceites de conhecimento 
de estatuto elevado impedem que se tenha em consideração o 
conhecimento não técnico.” (APPLE, 1999, p. 75) 

                                            
55 Para Apple (1999 e 2008), todo currículo acaba por exercer um processo de controle social, 
em alguns momentos históricos mais incisivos do que outros. O autor aponta que alguns 
conteúdos sempre serão tratados nas diretrizes porque representam uma força maior, que está 
diretamente ligada aos interesses do capital mundial. Em outras palavras, o que ele tenta elucidar 
em sua obra é que o Estado sempre acaba por impor conteúdos que são extremamente 
favoráveis ao mercado de trabalho, consequentemente às grandes corporações que contribuem 
com o seu funcionamento, e não ao conhecimento científico e sem função produtiva capitalista 
em si.  
56 Sobre o assunto, Apple defende a ideia de que os currículos ao atenderem as demandas 
mercadológicas que são impostas pelo Estado, sempre contribuirão para o ciclo das 
desigualdades econômicas. Em sua obra Currículo, Poder e Lutas Educacionais (2008), o autor 
aponta que enquanto essa intervenção acontecer sempre teremos a formação de uma mão de 
obra extremamente suscetível a todas manobras de controle do Estado, que atende, na 
realidade, às grandes demandas do capital financeiro dominante hoje na atual fase do sistema. 
57 Sobre isso, destaca-se: “[...] a posse de um conhecimento de estatuto elevado, conhecimento 
que se considera excepcionalmente importante e que se encontra ligado à estrutura dominante 
de economias industrializadas, está relacionada e parece na verdade implicar a sua não posse 
por outros. Fundamentalmente, o conhecimento de estatuto elevado “é escasso por definição, e 
a sua escassez está intimamente ligada à sua instrumentalidade” (APPLE, 1999, p. 72) 
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A Geografia Regional teve suas teorias e conceitos privilegiados no curso 

de Geografia durante aproximadamente 55 anos (de 1934 à 1989), mas sem 

dúvida sua maior valorização se deu durante a Ditadura Militar, onde os 

conteúdos que de alguma forma atendiam aos interesses político-sociais 

ganharam espaço nas disciplinas. Na análise curricular desses 80 anos de nossa 

pesquisa, o grande número de disciplinas relacionadas à Geografia Regional ou 

com ênfase na análise regional, como Geografia Regional I, II e III, Geografia 

Regional do Brasil I, II e III, Panorama da Geografia do Brasil, Organização do 

Espaço Regional, Introdução à Ciência Geográfica, Introdução à Geografia 

Humana, Introdução à Geografia Física, deixa evidente esse privilégio aos 

estudos regionais, pois conforme já dito, havia um interesse nos estudos que 

auxiliavam os interesses governamentais.   

4) As relações urdidas com os itens apontados anteriormente, exercem 

uma formação importante para Apple dentro dos currículos, pois elas agem 

dentro e simultaneamente a todas as outras. Quando uma comunidade científica 

adota ou desenvolve uma teoria, sem dúvida isto se dá com base em suas 

ideologias, tradições, processos hegemônicos, estruturas de poder e dominação 

que esteve o tempo todo entrelaçado com as relações que ali existiam entre as 

Instituições, campos de pesquisa, pesquisadores, currículos e etc.  

 

“A ideia de relação é um elemento excepcionalmente 
importante neste tipo de argumentação. Refiro-me àquilo que 
seria melhor denominado como “análise relacional”. Implica ver 
a actividade social – em que a educação se assume como uma 
forma especifica dessa actividade – agregada a uma 
predisposição mais abrangente das instituições que distribuem 
os recursos, de modo que alguns grupo e classes sociais têm 
sido historicamente favorecidos, enquanto outros têm tido um 
tratamento pouco adequado. [...] atribuem-se racionalmente 
significados às coisas através dos seus vínculos e ligações 
complexas com a forma como a sociedade se encontra 
organizada e controlada. As próprias relações são as 
características definidoras.” (APPLE, 1999, p. 34) 

 

Apple aponta também que as relações que se estabelecem são 

definidoras das características que o currículo apresentará; desta forma, a 

relação mais intensa que o curso de Geografia teve foi com a Escola Francesa 
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e com os franceses que participaram de toda a estruturação do curso. Sem 

dúvida alguma, essa relação foi definidora das características que o currículo 

apresentou nos anos iniciais e posteriormente, até aproximadamente a década 

de 60. Mesmo após os anos iniciais, a influência francesa ainda era grande, pois 

uma “geração” de geógrafos havia sido formada por essa comunidade científica. 

 

“Teoricamente não foram só os geógrafos como também 
os filósofos franceses, pelas suas obras contribuíram de maneira 
relevante para a formação docente e discente, entre os quais 
destacamos Jean Paulo Sartre, Henri Lefèbvre, Michel 
Foucauldt, Felix Guattari, entre outros.” (LEMOS, 2004, p. 8) 

 
 
“Nesse sentido a produção geográfica brasileira refletia 

os problemas teóricos e metodológicos germinados e vividos na 
Europa, dentro das diretrizes vinculadas, naturalmente, às 
condições dos mecanismos econômicos, sociais e políticos que 
passavam a ser dominantes em escala praticamente mundial. 

[...] 
A razão principal da presença europeia decorreu da 

grande influência exercida pelos docentes estrangeiros, em 
particular franceses, contratados para desempenhar funções 
docentes e de pesquisa, nas Faculdades de Filosofia de São 
Paulo e Rio de Janeiro e no Conselho Nacional de Geografia. O 
fato foi particularmente significativo na Universidade de São 
Paulo” (PETRONE, 1979, p.314,317,319) 

 

5) Conforme dito anteriormente, as concepções e propostas curriculares 

estão sempre baseadas em tradições que as comunidades científicas vão 

agregando e selecionando a partir de todos os itens acima discutidos. 

A história da Geografia Regional da USP é uma sucessão de tradições 

seletivas, e neste sentido, a teoria de Apple foi determinante para 

compreendermos o espaço curricular que a Geografia Regional teve nos 80 anos 

que pesquisamos. 

Para Apple, existe, dentro de todo currículo, as concepções que são 

visíveis, através dos autores, métodos, diretrizes, conteúdos, paradigmas, mas 

que também  o que ele denomina de currículo oculto. 

Segundo o autor, a inserção do currículo oculto no currículo, tem sua 

origem no século XIX no processo de modernização e industrialização do 

sistema capitalista, onde a formação de mão de obra era uma questão central 
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para a sobrevivência e desenvolvimento de qualquer Estado. Diante deste 

cenário, as Instituições de ensino foram utilizadas para esta formação, porém de 

forma camuflada, visto que nenhum governo exibiria essa concepção política de 

produção tecnicista em massa. 

Para Apple, na formação de qualquer currículo, esse contexto acaba por 

reproduzir-se, pois a sociedade, o Estado e as Instituições funcionam dentro de 

um processo acumulativo de teorias, comunidades científicas, conceitos e visões 

epistemológicas. Dentro do currículo oculto estão presentes as concepções que 

favorecem o “funcionalismo econômico” do sistema, a “estandardização” dos 

“ambientes educativos, as “exigências burocráticas, e os “conhecimentos 

legítimos”, que acabam por representar e gerar o que ele denomina de “seleção 

hegemônica dos currículos”, (Apple, 1989 e 1999). 

Fica  claro para nós que toda a concepção sobre currículo proposta por 

Apple desenvolve-se perfeitamente dentro das comunidades cientificas que 

compuseram a história da Geografia Regional dentro da USP. Seria uma 

ingenuidade não observar que os currículos foram baseados nas concepções 

intelectuais das comunidades científicas que estavam em destaque na Geografia 

e também dentro do próprio curso da USP, que nos remetem a priori à uma 

ligação intensa com a ciência europeia (em especial a francesa), um segundo 

momento ao planejamento regional (com um currículo oculto de grande 

influência – o interesse militar no conhecimento relacionado ao desenvolvimento 

regional do território) e em um último momento ao movimento de renovação da 

Geografia, a chegada da Geografia Crítica. Desta maneira, é inevitável que 

algumas concepções que fizeram e outras que ainda fazem parte dos “currículos 

ocultos” estejam presentes dentro do curso de Geografia da USP. 

 

 

3.4.2 A Geografia Regional Frente a Alguns Paradigmas 

 

A estruturação dos currículos presentes no curso de Geografia da USP 

desde 1934, foi historicamente, fruto das intensas - camufladas ou não - relações 
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de poder (Apple 1999) que o formularam e sustentaram. Na análise dos 

currículos do curso, podemos observar a influência de alguns paradigmas.   

 

“[...] Considero “paradigma” as realizações cientificas 
universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 
fornecem problemas e soluções modelares para uma 
comunidade de praticantes de uma ciência.  

[...] A investigação histórica cuidadosa de uma 
determinada especialidade num determinado momento revela 
um conjunto de ilustrações recorrentes e quase padronizadas de 
diferentes teorias nas suas aplicações conceituais, instrumentais 
e na observação. Essas são os paradigmas da comunidade, 
revelados nos seus manuais, conferências e exercícios de 
laboratório”. (KUHN, 2013, p. 53 e 115) 

 

 

Kuhn (1974 e 2013) ressalta que nem toda teoria produzida dentro do 

campo científico necessariamente torna-se um paradigma. Para que um 

paradigma se forme ele apresenta alguns fatores determinantes e fundamentais, 

que devem estar presentes na teoria.  

Em sua obra, Kuhn apresenta diversos exemplos de teorias científicas 

importantes que nunca chegaram a tornar-se um paradigma. Para ele, a 

formação de um paradigma acontece a partir de duas situações superficialmente 

distintas, mas profundamente ligadas.  

Em um primeiro “momento”, é necessário que um cientista ou uma 

comunidade científica encontre a solução para um problema que está em 

questão, que o antigo paradigma não conseguiu e consequentemente entrou em 

crise, e que esta solução venha a partir de realizações que de alguma forma 

respondem melhor ao problema posto. Kuhn aponta que estas respostas são 

realizações que não possuem precedentes58. Neste “momento” é importante 

também que essas realizações atraiam um conjunto de seguidores duradouros, 

pois são eles que irão garantir a aceitação e permanência do paradigma novo, 

                                            
58 Ressalva-se aqui que quando Kuhn propõe a questão de precedente, ele trata o tema numa 
perspectiva sinônima totalmente inédita. Ele, ao contrário, deixa claro que um novo paradigma 
sempre carregará aspectos relacionados ao antigo, pois a ciência funciona através do processo 
acumulativo do conhecimento. 
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quando passarem a utilizá-lo, através de publicações, citações, método, 

metodologia e etc.  

Em um segundo “momento”, embora atrelado ao primeiro, essas 

realizações devem ser abertas, no sentido de permitir que os seus seguidores 

possam desenvolver diferentes concepções, linhas de pesquisa, objetivos e 

etc.59“[...] Os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem-sucedidos 

que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de 

cientistas reconhece como graves.” (KUHN, 2013, p. 88) 

 

Figura 32- Formação de um Paradigma segundo Kuhn 

 

 

 

 

 

 

 

Org. Camargo, 2016 

 

 Conforme apontado por Lencioni (2009) e Moraes (1992), quando a 

França encontrava-se sob forte influência do paradigma da modernidade, em 

especial pela indústria e pelo desenvolvimento urbano, onde a sociedade passou 

a perder a ideia de comunidade local e diferentes revoltas e movimentos sociais 

instalaram-se, o Estado vê no desenvolvimento científico uma possibilidade de 

consolidação das novas fronteiras e consequentemente como um reforço no 

sentimento patriota da população.  

                                            
59 É significativo destacar aqui que Kuhn (1974 e 2013) ressalva em seu pensamento, que dentro 
da ciência normal é importante que perante a crise de um paradigma outro logo venha para 
substituí-lo. Ele aponta que a ciência normal necessita dos paradigmas. “Na ausência de um 
paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os fatos que possivelmente pertencem ao 
desenvolvimento de determinada ciência tem probabilidade de parecerem igualmente relevantes. 
Como consequência disso, as primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais de uma 
atividade ao acaso do que daquelas que o desenvolvimento subsequente da ciência torna 
familiar. (KUHN, 2013, p. 78) 

PARADIGMA 

Realizações 

         Iniciais 

 

 

 

Realizações 

Abertas 

 

 
Abrem espaço para 
novas concepções 

e pesquisas. 



P á g i n a  | 133 

 

 
 
 

Porém, o paradigma dominante dentro da Geografia na época não 

oferecia recursos teóricos que ajudassem na compreensão desta nova realidade 

imposta; inevitavelmente o paradigma entrou em crise, necessitando assim do 

surgimento de um novo paradigma que oferecesse o auxílio que a comunidade 

científica da época buscava. Neste contexto, surge a Escola Francesa de 

Geografia, que atendia às características para a formulação de um novo 

paradigma e solucionava o “problema” imposto para aquela comunidade 

científica, conseguindo assim desenvolver uma teoria que, de uma forma velada, 

introduzia as questões políticas, demarcava e explorava o território francês 

através de concepções até então não realizadas, possibilitando, 

concomitantemente, diferentes abordagens por parte dos geógrafos. 

Outro fator importante que complementa o desenvolvimento da Escola 

Francesa de Geografia e que principalmente lhe permitiu alcançar o status e 

proporção que alcançou, diz respeito ao fato de que esta acabou sendo, no seu 

início, o que Thomas Kuhn chama de escola pré-paradigmática. Para o autor, no 

desenvolvimento da ciência em algum momento, que acabará por ser tornar o 

que ele denominou como período pré-paradigmático, uma determinada 

comunidade científica ou um cientista isolado concerne uma série de conceitos, 

experimentos e debates que são (intencionais ou não) o início de todo o 

desenvolvimento de uma teoria que mais tarde (quando aceita por um grupo de 

seguidores duradouros) se tornará um paradigma.  

É evidente que a Escola Francesa e todos os estudos sobre Geografia 

Regional que foram desenvolvidos representam uma destas escolas pré-

paradigmáticas, pois até aquele momento, na ciência geográfica, as outras 

concepções e talvez alguns paradigmas, tenham de alguma forma abordado o 

assunto, mas não da forma, estrutura e fundamento que ali foram apresentados. 

 

 

“[...] O período pré-paradigmático, em particular, é 
regularmente marcado por debates freqüentes e profundos a 
respeito dos métodos, problemas e padrões de solução 
legítimos-embora esses debates sirvam mais para definir 
escolas do que para produzir um acordo.” (KUHN, 2013, p. 121)  
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Kuhn (2013) expõe algumas características que se fazem presentes e dão 

fundamento às escolas pré-paradigmáticas. Para ele neste momento não é 

possível que o desenvolvimento da ciência seja analisado separadamente da 

comunidade científica ao qual está inserida. 

 

“As escolas características dos primeiros estágios do 
desenvolvimento de uma ciência criam essa situação. Nenhuma 
história natural pode ser interpretada na ausência de pelo 
menos algum corpo implícito de crenças metodológicas e 
teóricas interligadas que permita seleção, avaliação e 
crítica. Se esse corpo de crenças já não está implícito na 

coleção de fatos – quando então temos à disposição mais do 
que meros fatos- precisa ser suprido externamente, talvez por 
uma metafísica em voga, por outra ciência ou por um acidente 
pessoal e histórico. Não é de admirar que nos primeiros estágios 
do desenvolvimento de qualquer ciência, homens diferentes 
confrontados com a mesma gama de fenômenos – mas em geral 
não com os mesmo fenômenos particulares – os descrevam e 
interpretem de maneiras diversas. É surpreendente (e talvez 
também único, dada a proporção em que ocorrem) que tais 
divergências iniciais possam em grande parte desaparecer nas 
áreas que chamamos de ciência.” (KUHN, 2013, p. 81 e 82 grifo 
nosso)  

  

 

Para Kuhn as divergências entre as interpretações de um mesmo 

fenômeno por parte de diferentes escolas pré-paradigmáticas é fundamental, 

pois em algum momento dentro deste debate, alguma escola apresentará ideias 

que serão adotadas por um grupo duradouro de seguidores. 

 

“As divergências realmente desaparecem em grau 
considerável e então, aparentemente, de uma vez por todas. 
Além disso, em geral seu desaparecimento é causado pelo 
triunfo de uma das escolas pré-paradigmáticas, a qual, devido 
às suas próprias crenças e preconceitos característicos, 
enfatizava apenas alguma parte especial do conjunto de 
informações demasiado numeroso e incoativo. ” (KUHN, 2013, 
p. 81 e 82)  

 

Assim, conforme Kuhn, dentro de sua pratica, que é baseada em toda 

uma formação a partir dos paradigmas dominantes, a comunidade científica 

acaba por gerir um conjunto de tradições, que aqui não são entendidas 

necessariamente como regras. Isto condicionará suas pesquisas, que muitas 
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vezes partem de problemas onde a montagem não demandará de grande 

esforço ou em renovações dentro do campo científico.  

 

“[...] Os cientistas trabalham a partir de modelos 
adquiridos, por meio da educação ou da literatura a que são 
expostos subsequentemente, muitas vezes sem conhecer ou 
precisar conhecer quais as características que proporcionam o 
status de paradigma comunitário a esses modelos. Por atuarem 

assim, os cientistas não necessitam de um conjunto complexo 
de regras. A coerência da tradição de pesquisa da qual 
participam não precisa nem mesmo implicar a existência de um 
corpo subjacente de regras e pressupostos, que poderia ser 
revelado por investigações históricas ou filosóficas adicionais. O 
fato de os cientistas usualmente não perguntarem ou debaterem 
a respeito do que faz com um problema ou uma solução 
particular sejam consideradas legítimos nos leva s supor que, 
pelo menos intuitivamente, eles conhecem a resposta. Mas esse 
fato pode indicar tão somente que nem a questão nem a 
resposta são consideradas relevantes para suas pesquisas. Os 
paradigmas podem ser anteriores, mais cogentes e mais 
completos que qualquer conjunto de regras para a pesquisa que 
deles possa ser claramente abstraído” (KUHN, 2013, p. 119) 

 

Para Apple (1999 e 2008) e Kuhn (2013) a comunidade científica possui 

uma grande influência sobre o desenvolvimento dos estudos acerca de um 

determinado tema, que para ambos é sempre escolhido a partir do nível de 

aceitação perante outras comunidades científicas e também pelo “prestígio” que 

determinantes campos de pesquisa possuem. 

As tradições seletivas realizadas pelas comunidades científicas que 

dominaram o curso de Geografia da USP ao longo desses 80 anos, garantiram 

a adoção – e até mesmo permanência ou abandono – de paradigmas. A partir 

da análise dos programas curriculares de todas as disciplinas, podemos dizer 

que a própria Geografia Regional foi um paradigma durante, aproximadamente, 

55 anos da história do curso. 

O debate regional no período de 1934 até 1989 foi intenso nas disciplinas 

oferecidas no curso. A Geografia Regional, enquanto paradigma, teve duas 

grandes incorporações (Apple, 1999) ao longo dos 80 anos de nossa pesquisa, 

que acabaram tornando-se os paradigmas dominantes nos currículos do curso 

de Geografia: 
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 A primeira delas foi a incorporação do modelo da Escola Francesa 

de Geografia na USP. Essa incorporação não foi um processo difícil, nem com 

grandes resistências, pois embora já existisse produção geográfica no Brasil, o 

processo de Institucionalização aconteceu juntamente com o início do curso de 

Geografia na USP em 1934.  Desta forma, a Geografia Francesa, principalmente 

a desenvolvida por Vidal de La Blache acabou se tornando um modelo, que foi 

seguido e muito reproduzido durante 32 anos (1934 até1966). 

Na análise das Grades do curso de Geografia essa incorporação das 

propostas de Vidal de La Blache, sustentam-se na adoção maciça da análise 

regional na maioria das disciplinas, nas inúmeras propostas de monografias 

regionais, ao grande uso do conceito de gêneros de vida, das leituras indicadas 

dos textos de Vidal de La Blache e também de seus seguidores. 

 

 A segunda incorporação esteve ligada ao Planejamento Regional, 

onde as concepções relacionadas ao ordenamento, a organização e expansão 

do território estavam presentes em muitas disciplinas.  

Neste momento onde muitas disciplinas estavam relacionadas ao 

planejamento regional, a grande incorporação do currículo, ficou a cargo de um 

dos objetivos do Governo Militar; integração Nacional e desenvolvimento 

regional.  

Como essa incorporação esteve relacionada aos interesses do Estado60, 

há neste momento um grande aumento no número de disciplinas de Geografia 

Regional e também de disciplinas onde a análise regional era central no 

currículo.  

“[...] Se uma determinada área do saber consegue 
convencer as agências de financiamento, o Governo ou a 
população em geral que estão a ser utilizados procedimentos 
cientifico, quer sejam, na verdade, úteis ou não, aumenta a 
probabilidade de uma maior distribuição de recursos financeiros 
e apoio político” (APPLE, 1999, pg. 182, 183). 

 

 

                                            
60 Apple (1999, 2008) aponta que o Estado sempre exerce uma força sob as Instituições de 
ensino.  
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Importante destacarmos aqui que, tendo uma formação marxista, assim 

como Apple, o filósofo francês Althusser, em sua teoria sobre estrutura dos 

currículos, utiliza como fundamentação teórica Karl Marx, através dos conceitos 

de força de trabalho, classe dominante e dominada (burguesia e proletariado 

(Marx)), Estado, mais valia e etc. Em seu livro A Ideologia e os Aparelhos 

Ideológicos (1970), obra clássica na corrente das teorias críticas do currículo, o 

autor defende que todo currículo é, de um lado, a garantia de permanência da 

sociedade capitalista e, do outro, uma reprodução dos aparelhos ideológicos da 

classe dominante. 

 “[...] ensina estas técnicas e estes conhecimentos, 
ensina também as <<regras>> dos bons costumes, isto é, o 
comportamento que todo o agente da divisão do trabalho deve 
observar, segundo o lugar que está destinado a ocupar: regras 
da moral, da consciência cívica e profissional, o que significa 
exactamente regras de respeito pela divisão social-técnica do 
trabalho, pelas regras da ordem estabelecida pela dominação de 
classe. Ensina também a <<bem falar>>, a <<redigir bem>>, o 
que significa exatamente (para os futuros capitalistas e para os 
seus servidores) a <<mandar bem>>, isto é, (solução ideal) a 
<<falar bem>> aos operários, etc.” (ALTHUSSER, 1979, p. 21) 

 
“[...] Além da continuidade das condições de sua 

produção material, a sociedade capitalista não se sustentaria se 
não houvesse mecanismos e instituições encarregadas de 
garantir que o status quo não fosse contestado” (SILVA, 2015, 
p. 31) 

 

Para Althusser, ao contrário de Apple, que defende que os conteúdos 

selecionados são resultados de uma tradição seletiva, que sofreu inúmeras 

incorporações, os conteúdos selecionados para o autor, sem exceção, são todos 

uma garantia para a reprodução da força de trabalho, além de serem uma 

representação da ideologia dominante. 

 

“ Enunciando este facto numa linguagem mais científica, 
diremos que a reprodução da força de trabalho exige não só uma 
reprodução da qualificação desta, mas, ao mesmo tempo, uma 
reprodução da submissão desta às regras da ordem 
estabelecida, isto é, uma reprodução da submissão desta à 
ideologia dominante para os operários e uma reprodução da 
capacidade para manejar bem a ideologia dominante para os 
agentes da exploração e da repressão, a fim de que possam 
assegurar também, <<pela palavra>>, a dominação da classe 
dominante.” (ALTHUSSER, 1979, p. 21,22) 
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Enquanto Apple defende que os currículos e as Instituições de ensino 

representam a comunidade científica que os constitui, Althusser vai advogar que 

essas Instituições atuam ideologicamente através dos currículos (Silva, 2015 e 

Althusser, 1970), compondo assim apenas mais um dos inúmeros instrumentos 

ideológicos do Estado61. 

Destacamos também que para os dois autores, o Estado representa uma 

força de influência na formação e constituição dos currículos através da ideologia 

que o representa. 

Importante ressaltar que Althusser, nascido na França, viveu entre 1918 

e 1990, tendo inaugurado o que Saviani62 chamou de “teoria critico-

reprodutivista”, fortemente relacionada ao ideário de maio de 1968 na França63. 

Já Apple vive não apenas um outro contexto histórico, mas também um 

outro contexto geográfico, sendo um norte-americano de origem pobre, que 

ascende socialmente através de sua formação acadêmica, tornando-se 

                                            
61 Aponta como principais aparelhos ideológicos do Estado (AIE): 
“- O AIE religioso (o sistema das diferentes Igrejas), 
- o AIE escolar (o sistema das diferentes escolas públicas e particulares), 
- o AIE familiar, 
- o AIE jurídico, 
- o AIE político (o sistema político os diferentes partidos), 
- o AIE sindical, 
- o AIE de informação(a imprensa, o rádio, a televisão, etc.), 
- o AIE cultural (Letras, Belas Artes, desportos, etc.)” (ALTHUSSER, 1979, p. 43,44) 
62 Saviani, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: Primeiras aproximações. 2ª ed. São Paulo: 
Cortez/Autores Associados, 1991. 
63 O mês de maio do ano de 1968 foi marcado na França pela maior greve geral da história do 
país. O movimento teve início com a ocupação de estudantes na Universidade de Nanterre, nos 
arredores de Paris, que reivindicavam por mais liberdade, ocasionando uma série de confrontos 
com a polícia.  
No dia 2 de maio o governo de Charles de Gaulle, informou que a Universidade seria fechada, 
gerando uma nova onda de protestos contra o governo e à repressão. Os estudantes também 
exigiam uma reforma educacional.  
Dias após o anúncio do governo e dos confrontos, os estudantes de Sorbonne, aliaram-se aos 
de Nanterre, tomando as ruas de Quartier Latin. Os sindicatos dos trabalhadores, decidiram 
apoiar o movimento, cruzando os braços e ocupando muitas fábricas, ocasionando assim no dia 
13 de maio uma greve geral no país, que conseguiu no seu auge paralisar dois terços da força 
de trabalho da França. Como manobra política, o presidente Charlos de Gaulle, convocou no fim 
do mês de maio, novas eleições para o mês de junho, desmoralizando o movimento estudantil e 
prometendo aumento de salário aos operários que voltaram às fábricas.  
Para mais ver: THOLLENT, Michel. Maio de 1968 em paris. Testemunho de um estudante. 
Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 10(2); 63-100, outubro de 1998. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v10n2/v10n2a06.pdf 
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conhecido por propor uma “pedagogia crítica”, que enfatiza a relação entre 

educação e sociedade.  

Outro ponto de destaque importante fica a cargo das contribuições de 

Bruno Latour, que apresenta uma perspectiva distinta à de Thomas Kuhn.  

Latour, em seu livro “Ciência em Ação – como seguir cientistas e 

engenheiros sociedade afora”, não nega o conceito e a concepção de 

paradigma64, porém aponta que os avanços feitos pela ciência acontecem a 

partir das controvérsias. Para o autor, a ciência tem duas faces, uma que ele 

denomina como ciência pronta e a outra ciência em construção65, que “falam 

juntas e dizem coisas completamente diferentes, que não devemos confundir” 

(2011, p.11) 

Para Latour essa dualidade entre a ciência pronta e a que está em 

construção acompanha a produção científica o tempo todo. Defende que 

dependendo de qual o cientista resolve seguir, sua pesquisa pode ou não ter 

sucesso. Latour expõe que toda produção científica, que de fato chega a ser lida 

e reconhecida por uma comunidade científica, está sendo constantemente 

questionada. O sucesso a estes questionamentos dependerá do número de 

aliados que a teoria e o autor conseguirem conquistar; assim, o autor 

compreende como aliados outras comunidades científicas, o número de 

citações, a quantidade de leitores, o nível dos laboratórios e principalmente da 

“geração seguinte de textos” 

 

“[...] Para sobreviver ou transformar-se em fato, uma 
afirmação precisa da geração seguinte de textos (chamarei 

“geração” o período necessário para a publicação de outra 
rodada de textos que fazem referência os primeiros, ou seja, de 
dois a cinco anos). [...] Por definição, nenhum fato é tão sólido 
que dispense apoio.” (LATOUR, 2011, p. 56,57) 

 
A permanência na comunidade científica de conceitos e teorias, que ele 

denomina como afirmações, também está diretamente ligada as controvérsias 

que o autor conseguirá resolver ou responder acerca de sua produção. Quando 

                                            
64 Em seu livro reconhece que o conceito de Paradigma foi proposto por Thomas Kuhn. (p.52) 
65 Para esta concepção o autor utiliza a metáfora das duas faces de Jano.  
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uma teoria ou conceito não é mais capaz de responder aos questionamentos 

feitas por outros cientistas, a caixa-preta se abre. 

 

“[...] quanto mais as controvérsias avançaram, mais 
fomos levados para aquilo que se costuma chamar de 
‘tecnicalidades’. Isso é compreensível, uma vez que, ao 
discordarem, as pessoas vão abrindo cada vez mais caixas-
pretas [...] Há sempre um ponto numa discussão em que os 
recursos próprios das pessoas envolvidas não são suficientes 
para abrir ou fechar uma caixa-preta. É necessário sair à cata de 
mais recursos em outros lugares e outros tempos. As pessoas 
começam a lançar mão de textos, arquivos, documentos e 
artigos para forçar os outros a transformar o que antes foi uma 
opinião num fato. Se a discussão continuar, então os 
participantes de uma disputa oral acabarão por transformar-se 
em leitores de livros ou de relatórios técnicos. Quanto mais 
discordam, mais científica e técnica se torna a literatura que 
lêem. (LATOUR, 2011, p.44) 

 

O conceito de caixa preta, de Latour, está relacionado àquelas 

controvérsias às quais a ciência e os cientistas ainda não possuem respostas. 

 

“A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre 
que uma máquina ou um conjunto de comandos se revela 
complexo demais. Em seu lugar é desenhada uma caixinha 
preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, a não ser o 
que nela entra e o que dela sai” (LATOUR, 2011, p. 4) 

 

Bruno Latour relaciona as caixas-pretas da ciência com as controvérsias 

que ainda não foram superadas. Quando uma controvérsia é superada essa 

caixa-preta se fecha e somente quando outra controvérsia surge é que ela se 

abre novamente. 

“Poderíamos repassar todas as opiniões existentes para 
explicar por que uma controvérsia aberta se encerra, mas 
estaremos sempre topando com uma nova controvérsia 
referente ao como e ao porquê do encerramento da questão. 
Teremos de aprender a viver com duas vozes contraditórias que 
falam ao mesmo tempo, uma sobre a ciência em construção, 
outra sobre a ciência acabada. Esta última produz frases como 
“faça isto ... faça aquilo”; a primeira diz “o suficiente nunca é 
suficiente”. (LATOUR, 2011, p. 21) 

 
 “[...] A impossível tarefa de abrir a caixa-preta se torna 

exequível (se não fácil) quando nos movimentamos no tempo e 
no espaço até encontrarmos o nó da questão, o tópico no qual 
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cientistas e engenheiros trabalham arduamente.” (LATOUR, 
2011, p. 6) 

 

Latour também destaca a intensa disputa entre cientistas e comunidades 

científicas na produção e, predominantemente na aceitação e utilização de 

novas afirmações. Não nega a importância das contribuições anteriores 

fornecidas por antigas afirmações, porém ressalva que com o passar do tempo 

também acontece nas afirmações e contextos que a produziram. 

 

“[...] O essencial é que o objeto novo emerge de uma 
formação complexa de elementos sedimentados, que já foram 
objetos novos em algum ponto do tempo e do espaço. A 
genealogia e arqueologia desse passado sedimentado são 
sempre possíveis em teoria, mas se torna cada vez mais difíceis 
à medida que o tempo passa e que o número de elementos 
agrupados aumenta.” (LATOUR, 2011, p. 142) 

 

 É inegável que é através das tradições seletivas e das forças de 

produção, do controle ideológico do Estado, que resulta numa caixa-preta ou em 

um paradigma, que a Geografia Regional constitui-se como um dos pilares da 

Geografia. 

A emergência da substituição dos paradigmas no que tange ao “debate 

regional” mostra-se cada vez mais nítida na atual fase do mundo moderno. Os 

fluxos, a economia, as produções e os territórios, subordinados à seletividade 

espacial do capital, encontram-se cada vez mais regionalizados. Desta forma, a 

necessidade do debate regional permanece viva.  

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Nosso objetivo ao analisar o espaço da Geografia Regional no curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo, foi sem dúvida, também, uma tentativa 

de valorizar o debate regional, visto que, mesmo estando presente em muitos 
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trabalhos, produções e disciplinas, após a década de 90, este perdeu espaço 

dentro do currículo.  

Sem dúvida, influenciada por essa lógica de produção perversa (Santos, 

2010) do capitalismo moderno, a Universidade foi afetada de múltiplas formas, 

tendo inclusive, como um dos critérios avaliativos – que tem como objetivo um 

“ranking de excelência” das Universidades, seu nível de qualidade medido 

através da quantidade de publicações, tornando-se em muitos momentos, como 

apontado por Ortelado (2012) uma Fábrica de Papers66. Neste contexto, a 

decisão e escolha da composição dos currículos, compõe uma árdua tarefa às 

comunidades científicas das Universidades, inclusive as da USP.  

Conforme apontado por Haesbaert (2010) a região na Geografia passou 

e vem passando por diversas “mortes e ressureições” dentro das diferentes 

linhas epistemológicas de influência deste campo do saber.  

 

“Através do rico e múltiplo legado de Vidal de La Blache 
é possível, evidenciar que a região já nasce fadada a idas e 
vindas, desconstruções e reformulações. Recorrendo agora à 
história do pensamento geográfico, numa abordagem bastante 
ampla, podemos afirmar que a região “morre” e “ressuscita” 
(obviamente sob “corpos” um tanto distintos...) ao longo das 
diferentes abordagens assumidas e/ou propostas pelos 
geógrafos. Isto não quer dizer, é claro, que estejamos 
advogando um processo histórico linear ou mesmo “cíclico”, pois 
bem sabemos que diferentes conceituações vão sendo 
propostas enquanto as mais antigas não desaparecem, 
convivendo ou mesmo se cruzando com estas novas criações – 
que também, desse modo, nunca são completamente “novas”” 
(HAESBAERT, 2010, p. 37) 

 

Esse processo tão complexo apontado por Haesbaert, inegavelmente, 

pode ser constatado na própria história da abordagem regional construída no 

curso de Geografia da USP ao longo dos 80 anos a que dedicamos nossa 

análise. 

As diferentes incorporações das comunidades científicas (Apple 1999) 

que compuseram a rede histórica-intelectual desse curso desde 1934, sem 

                                            
66 Disponível em: http://stoa.usp.br/politica/weblog/99841.html 
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dúvida, contribuíram para que o percurso da Geografia Regional tivesse ao longo 

dos anos várias “mortes” e ressureições” (Haesbaert, 2010).  

Entre os eventos que consideramos de suma importância para se 

compreender o percurso da Geografia Regional na história da USP, fica a cargo 

do conhecimento profundo e difundido, porém limitado, das teorias de Vidal de 

La Blache, conforme apontado por Haesbaert (2010 e 2012). 

 

“A verdade, no entanto, é ainda mais complexa, como 
bem demonstra a releitura da questão da regionalização em toda 
a obra vidaliana, em especial aquela produzida por Ozouf-
Marignier e Robic (1995), já aqui comentada. Ao percorrerem 
não dois, mas oito dos seus trabalhos, elas identificam não 
apenas os conceitos de região contidos no Tableau e no La 
France de l’Est, mas todo um conjunto que perpassa quase 
todos as conceituações até aqui conhecidas, o que revela o 
impressionante papel inovador de Paul Vidal de La Blache.” 
(HAESBAERT, 2010, p. 50, 51) 

 
 
 
“ Muitos, entretanto, são os que, ainda hoje, propõem 

considerar como “região lablacheana” aquele conceito de região 
representado sobretudo pelas chamadas relações homem-meio, 
na “harmonia” de um “gênero de vida” tradicional – de 
preferência com fortes bases físico-rurais. Reduz-se, assim, a 
rica e complexa visão lablacheana de região a apenas uma de 
suas múltiplas faces, aquela centralizada num certo ajuste entre 
características ou dinâmicas da natureza e propriedades ou 
processos sociais/culturais.” (HAESBAERT, 2012, p. 186, 187) 

 

Não estamos afirmando aqui que as teorias de Vidal de La Blache não 

fossem conhecidas pelos geógrafos da USP, mas sim que de uma maneira mais 

generalizada entre as comunidades científicas sua produção acadêmica foi 

amplamente incorporada, todavia restrita  a algumas de suas obras67 como 

aponta Ribeiro (2012), muitos conceitos da teoria de Vidal não foram difundidos 

pela maior parte das comunidades científicas que incorporam suas propostas, 

Como a influência de Vidal foi intensa na USP, não podemos acreditar 

que isto não trouxe consequências. Assim, buscamos mostrar que um dos 

pontos defendidos pelos geógrafos relacionados à Geografia Crítica em suas 

                                            
67 Haesbaert, na parte II. Geografia Regional, do livro Vidal, Vidais – Textos de Geografia 
Humana, Regional e Política, aborda de forma minuciosa este ponto. 
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críticas às teorias e ao uso das mesmas, foi a intensa reprodução das 

monografias regionais.  

Outro evento que indubitavelmente foi marcante no percurso da Geografia 

Regional, foi seu entrelaçamento com os estudos referentes ao planejamento 

regional. Conforme apontado por Lencioni (1999), inicialmente isto trouxe 

contribuições e abriu mais espaço para a Geografia Regional no curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo, porém, quando “houve uma 

desmontagem dos planos de desenvolvimento regional, associou-se um 

descrédito à noção de região. ” (LENCIONI, 1999, p. 202). Conforme apontado 

anteriormente, a influência do planejamento regional durou aproximadamente 

mais de duas décadas, trazendo também ao curso de Geografia da USP o dito 

“descrédito”.  

O foco nos estudos relacionados ao planejamento regional dentro do 

curso de Geografia da USP durou aproximadamente 23 anos, somados aos 32 

anos de domínio da escola Vidaliana, o que totaliza cerca de 55 anos durante os 

quais o pano de fundo dos estudos foi o positivismo e sua versão renovada, de 

meados do século XX, o chamado neopositivismo, este último desenvolvido no 

âmbito do conhecido Círculo de Viena e mantendo a forte carga empirista que 

caracteriza o positivismo, embora aumentando a carga de lógica formal.  

Novos caminhos metodológicos, frente aos novos processos sociais, 

políticos e econômicos do mundo pós década de 90, vão se desenhando no final 

do século passado e ainda são relativamente recentes na Geografia brasileira e 

no curso de Geografia da USP, particularmente. 

Desta forma, a Geografia Regional, além de submetida às incorporações, 

às tradições seletivas e a paradigmas, vem sendo reelaborada à luz de um 

mundo em profundas e rápidas transformações. 

Conhecer uma parte do percurso da Geografia Regional, é para nós, um 

resgate essencial da discussão deste campo do conhecimento tão crucial para 

o desenvolvimento da própria Geografia. Neste sentido, esperamos ter deixado 

aqui a nossa pequena contribuição. 
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ANEXO I 

 Programas de Geografia Regional 
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ANEXO II 

 Divisão Oficial das Grades Curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 177 

 

 
 
 

 



P á g i n a  | 178 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS III 

 Anotações de Aula Feitas pelo Prof. José Bueno Conti, no ano 

de 1956, na disciplina de Geografia Regional 
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ANEXOS IV 

Programas das Disciplinas do curso de Geografia de  

1934 até 1989. 
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