ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS
ENTREVISTA COM 0 PROFESSOR ROBERTO LOBATO

CORR~A*

- A Semana de Geog~a6la ~eallzada em malo de 1986
contou
c.om a ./>ua paJt.-tlc.lpac.iio. E./>tamo./> ap~ovutando a ./>ua p~uenca em
Flo~lanopoli./> pa~a uma ent~evi./>ta pa~a a Revl./>ta GEOSUL.
Comecamo./> com a pe~gunta c.li./l./>lc.a, que
a ./>ua biog~a6ia lnlc.lal,i./>to e, na./>c.lmento, ano, loc.al, 6amZlia e ln6anc.la, ate a
./>ua
ent~ada no c.u~./>o de Geog~a6la.

e

Sou carioca, tendo nascido em 1939 e originario da

classe

media. Meu pai era professor secundaxio de Historia, lecionando
na rede oficial de ensino,

0

Colegio Pedro II e em escolas par-

ticulares, como 0 Colegio Sao Bento, urn colegio religioso
gracas ao fato de meu pai ser a! professor, pude fazer todo

onde
0

curso secundario, adquirindo urna boa formaCao geral.
Desde crianca gostava de geografia. Lembro-me como gostava
de viajar com meus pais e irmaos, de passar asferias na

casa

de meus avos maternos, em Taubate, Sao Paulo. Como gostava

de

observar a paisagem, como me interessava pela viagem, como

a-

preciava ver as cidades e os campos. Lembro-me ainda que em minha casa em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, tinha urna velha enciclopedia portuguesa sobre a qual me debrucava para ler
verbetes sobre cidades, rios, parses ever as fotografias

* Pel'guntas

as
que

forrnuLadas peZos pl'Ofessol'es ArZeneM.M. Prates, Armen Manigo-

nian, Milton Digiaaomo e Odair Geraino da Silva.
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possuia. Quanto tinha 8-10 anos passava horas e horas, sobretudo nos dias de chuva, analisando urn Atlas que havia na

minha

casa: procurava ver a 10calizacao dos paises, rios, montanhas e
cidades. Aos 10-11 anos orgulhava-me de saber quais eram os

48

Estados norte-arnericanos, Lembro-me ainda de que nesta ocasiao,
criei urn pais imaginario que tinha rios, montanhas,

cidades,

producao agricola etc.
Deste modo, quando acabei 0 curso cientifico tentei entrar
para a Escola Naval porque teria

a possibilidade de

conhecer

o mundo. Mas, felizmente, fui reprovado no exame de vista.

Ti-

nha pensado tambem em fazer Engenharia mas desisti logo:

nao

era born em matematica e me dei conta de que estradas e

pontes,

que eram coisas que gostava, atraiam 0 meu interesse nao
construi-las, mas sim pelo significado em termos de

para
ligarem

lugares.
Resolvi entao fazer geografia. Ja no terceiro anD de curso
cientifico fui informado de que havia urn lugar denominado

de

Conselho Nacional de Geografia, onde as pessoas faziam algo que
eu nao sabia muito bern 0 que era, mas sabia que nao era dar aulas no curso secundario.
Em 1958, com 18 anos entro para

0

curso de geografia

da

antiga Faculdade Nacional de Filosofia da ex-Universidade

do

Brasil, atual UFRJ. Confesso que 0 primeiro ana do curso

foi

muito chato, com pouca geografia e, a que havia, era mUito
sinteressante. Pensei mesmo em fazer urn novo vestibular,

deagora

para a geologia.
Em 1959, ja no segundo ana do curso, ocorreram alguns
ventos que fizeram descobrir a geografia que, de certo

emodo,

imaginara. Primeiramente tive duas professoras que possibilitaram que 0 meu interesse pela geografia fosse ratificado. Trata-·
se de Maria do Carma Correa Galvao que lecionava Geografia'
Brasil e que era excelente professora, capaz de fazer a

do

gente

se entusiasmar quando falava da Geologia do Nordeste, mostrando
aquela vasta superficie cristalina que teve seu capeamento

se-

dimentar retirado, permanecendo, por exemplo, a chapada do Araripe. Com ela aprendi a estabelecer a correlacao em

Geografia,

e entendi claramente a correlacao no espaco dos diferentes
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fe-

nomenos. A outra foi

Mar~a

Therezinha Segadas Soares, de

grafia Hurnana, que me despertou

0

Geo-

interesse pela Geografia

A-

graria, campo este que iniciei a minha carreira: sob sua orientacao escrevi

0

meu primeiro trabalho sobre a Colonia de

Pira-

nama na Baixada Flurninense. Com estes dois professores

encon-

trei a geografia que imaginara mas que nao tinha clareza

de

como seria.
Em segundo lugar, em 1959, fui ser estagiaric no

Conselho

Nacional de Geografia, urn centro de pesquisas importante.
era difIcil entrar para

0

Conselho, n13.o havendo enorme

Nao

demanda

per parte de estudantes de geografia que eram, alias, pouco numerosos: a minha turma, que se formou em

1961, era constituI-

da, na formatura, por apenas sete alunos; a turma seguinte

era

menor ainda.
No Conselho Nacional de Geografia tive a sorte de

traba-

lhar com dois Geografos que tiveram urna importancia crucial

na

minha formaCao. Com eles aprendi a fazer trabalho de campo, fa/

zer mapas tematicos, conheci Uma bibliografia mais
zada a que tive aces so e,

0

especiali-

que foi importante, recebi deles una

atencao toda especial. Sao os geografos Nilo Bernardes e

Lysia

Bernardes.
Nilo Bernardes foi discipulo de Leo Waibel e com

ele

nheci parte do Nordeste. Com Lysia Bernardes trabalhei

cocerca

de cinco anos. 0 seu interesse, dinamismo e objetividade

me

contagiaram. A estes dois geografos devo parte fundamental
minha formaCao profissional: os primeiros trabalhos que

da

publi-

quei na Revista Brasileira de Geografia foram orientados

per

eles.

o

terceiro evento foi 0 de ter conhecido em 1959 a

minha

mulher, Zeze, que muito tern me estimulado profissionalmente.
Em 1960 verifica-se 0 ultimo concurso publico realizadope10

Conselho Nacional de Geografia. Era estagiario e fiz

con-

0

curso. Passei e estou nele desde entao (agora e conhecido entre
os geografos, depeis do desaparecimento do Conselho Nacional de
Geografia e Conselho Nacional de Estatistica, como sendo
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0

IBGE).

- Voltando a tua 6onmacao, a Faculdade Nacional de Filo606ia, como ena 0 ambiente cultunal no tempo em que voce ena
e6tudante? Lembno-me que na Unive~idade de Sao Paulo 0 Antonio Candido do Canmo Sampaio ena urn ponto de ne6enencia, mexia
com a eabeca de todo mundo. Como ena na Faeuldade de Filo606ia
no Rio de Janeino?
Born, entre 1958 e 1961, quando estivemos estudando

geo-

grafia, a Faculdade de Filosofia, a de Direito e a UNE erarnimportantes centros de efervecencia cultural e polIti ca. 0 arnbiente na Faculdade era otimo; erarn contemporaneos meus
Estevarn

Carlos

Martins, Helga Hoffmann e outros, que cursavarn

bretudo os cursos de Filosofia, Ciencias Sociais e

50-

Historia.

Nestes cursos lecionavarn, entre outros, Maria Ieda Linhares

e

Darcy Ribeiro. Tarnbem 0 professor Alceu Amoroso Lima lecionava
no curso de Letras.
Infelizmente este nao era 0 arnbiente do curso de

Geogra-

fia, que era de um extremo conservadorismo. Os professores, os
alunos e naturalrnente, 0 que era lecionado. Acho,

entretanto,

que isto nao era exclusivo da Faculdade de Filosofia:
os cursos de geografia erarn naquele momento,
conservadores

todos

profundarnente

(sobre este assunto 0 Yves Lacoste e outros

ja

comentararn bastante).
Hoje larnento que nao tivesse tido maior envolvimento cultural e polItico no rneu tempo de estudante. Quando estava
primeiro ana da Faculdade participei do Diretorio

no

Acadernico

mas, no segundo ano, ao ir estagiar no Conselho Nacional

de

Geografia, as tardes, apos as aulas, desliguei-me completarnente da vida do Diretorio.
Recordo-me, no entanto, das noites de

2~

feira,

havia uma sessao de cinema patrocinada pelo Diretorio

quando
Acade-

mico: aI eu vim conhecer algumas obras primas do cinema
o Encouracado Potem Kin. Lernbro-me ainda quando, uma

como
noite,

Zeze e eu fomos a Esplanada para ouvir os discursos de
Castro e Che Guevara. Notavel! Mas isto era algo a parte,

Fidel
que

hao tinha nada a ver corn a geografia (tinha e so fui descobrir
isto muito mais tarde). Era como se a geografia fosse uma coisa maravilhosa mas estranha a tudo isto: adrnirava Fidel
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Cas-

tro, assistia Francisco Juliao falar sobre as Ligas Camponesas,
queria a entao falada Reforma Agraria mas, geograficamente eramos todos, eu e meus colegas, alienados.

* * * *
- Como voce be bitua dentAo da GeogAa6ia? Maib pauicu£.aAmente, a que Ebco£.a de penbamento geogA46ico voc~ be enquadAaAia?
A minha formacao inicial fez-se dentro daquilo que se poderia denominar de nEscola da Paisagem", que tinha dupla
ra!zes: de urn lado, urna raiz francesa a partir de Vidal de la Blache~ de outro, urna raiz norte-americana.a partir da
geografia
cultural de Carl Sauer (atraves do catedratico de Geografia do
Brasil, Hilgard Sternberg). Mas sobre isto eu so vim a ter axsciencia muitos anos depois.
No Conselho Nacional de Geografia, atraves de Nilo e Lysia
Bernardes, recebi urn pouco da influencia de Leo Waibel e
da
escola de Pierre George, urna escola de geografia economica
e
social que se distanciava da escola vidaliana de geografia. Atraves de Michel Rochefort, via Lysia Bernardes, interessei-me
pela geografia urbana. Portanto a minha formacao inicial
fezse no ambito do que se pode denominar de geografia
tradicional. Dentro dela iniciei !neus trabalhos em geografia agraria e,
em breve, em geografia urbana: geografia esta que ja
continha
os germes de urna mudanca que se processaria em breve.
Em 1964, ja geografo do COnselho Nacional de GeografiaJfui
estudar em Straubourg com 0 professor Etienne Julliard. A atracao pela geografia urbana ratificou-se, agora atraves dos estudos sobre as relacoes cidade-campo. Decisivo para mim foram as
leituras atentas das Teses de Dugrand sobre a regiao do Baixo
Languedoc, de Kayser sobre a COte d I Azur e de Labasse sobre as
relacoes entre a burguesia de Lyon e a reg-iao lionesa.
Entre
1965 e 1970 dediquei-me aos estudos sobre 0 tema cidade-camporegiao no Brasil, tentando aplicar os conhecimentos adquiridos
na Franca.
Em 1969-1970 inicia-se urn processo de ruptura com
este
segmento da escola francesa, segmento este queja continha
um
germem de estudos sistematicos. Passo a interessar-me pela nova
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J

moda que chegou de fora, que e a denominada Geografia Teoretica
e quantitativa. ~ esta uma longa historia.
Por volta de 1966, ja numa fase pol!tica caracterizada pela ditadura militar, verifica-se a criacao, e em breve a difusao, do sistema de planejamento. Sistema este que, sern 0 Congresso passou a ser forte, instaurando uma era dominada
pela
tecnocracia. 0 IBGE, onde nos trabalhavamos, foi envolvido
no
referido sistema, participando dele atraves de estudos sobre as
regioes homogeneas, regioes polarizadas, polos de
desenvolvimento, areas-programas etc. A velha geografia de ra!zes francesas teria que ser abandonada porque nao dava mais conta da deManda do sistema de planejamento: nao havia mais necessidade des
antigos trabalhos de campo, de observaCao da paisagem, dos estudos que se fazia que eram agora taxados de acadernicos.
A mudanca na pol!tica ern geral verifica-se uma mudanca na
do
geografia oficial e na esfera do poder entre os Geografos
IBGE: aqueles que tern contatos com os poderosos alcam ao poder
interno.

Os Geografos passam a conhecer outras tecnicas. Atraves de
contatos com 0 antigo SERFHAU (SerVico Federal de Habitacao
e
Urbanismo do BNH) conhece-se 0 professor Brian Berry, entao oonsuItor do SERFHAU. Estamos em 1968-1969. Conhece-se tambem,atraves de outros contatos, 0 professor John Cole. Berry eCole introduziram no Brasil a denominada Geografia Teoretica e quantitativa, a "nova" geografia. Esta geografia polarizou parte dos
geografos do IBGE e daqueles de Rio Claro (Faculdade de Filosofia da UNESP). Inclusive eu que, como os outros,v!amos na "nova" geografia a possibilidade de afirmar socialmente a geografia atraves de metodos precisos, do emprego da matematica e de
teorias: criticavamos 0 excessive empirismo da escola frances a
a que atribu!amos um carater nao-cient!fico. A "nova" geografia
pareceu-me ser uma via de. redencao para a geografia.
Naturalmente isto implicou em um enorme esforco de
minha
parte: estudar matematica, estat!stica, ingles, teoria
neopositivista e muita teoria geografica (isto explica tambem
0
hcibito de ler que me atribuem). Para outros a rejeicao a "nova"
geografia deu-se porque haveria necessidade de umgrande esfor-
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CO que nao estavam interessados em fazer. outros, por sua vez,
de um modo mais consciente, de raizes metodologicas e pollticas,
a rejeitaram. COmo tamrem outros adotaram a "nova" geografia 00mo meio de afirmacao politica e em funcao de um certo reacionarismo.

Envolvi-me com a "nova" geografia. A ideia de
elaboracao
de leis, de normas sobre 0 comportamento da sociedade no espaco
fascinou-me. Fiz algumas traducoes dos principais artigos
publicados nos Annals of the Association of American Geographers,
no Economic Geography e no Professional Geographer. Em 1972, na
Assembleia da AGB em Presidente Prudente apresentei um trabalho sobre um metodo estatistico de definicao da hierarquia urbana que foi alvo de enorme discussao.
De certo modo como premio pelo meu interesse pela
"nova"
geografia fui em 1973 fazer 0 Hestrado na Universidade de Chicago sob a orientacao do professor Brian Berry. E la desbruceime em cima de artigos e livros. A minha tese de mestrado,
que
versava sobre as relacoes entre a rede de localidades centrais
e densidade e renda da populacao, tinha mais de uma dezena
de
analises de regressao.
Heu envolvimento com a "nova" geografia estendeu-se
1969-1970 a 1975-1976. Publiquei alguns artigos no ambito
"nova" geografia: estao na Revista Brasi.leira de Geografia
datam do perlodo que foi a epoca de seu apogeu.

de
da
e

Ora, acontece que quando a "nova" geografia comecou a chegar no Brasil (1968-1969), comecou, tanto nos Estados
Unidos
como na Ing1aterra, a sua crltica: a periferia estava, de novo,
adotando uma sucata, diferente das sucatas tecno1ogicas,
mas
sucata de qua1quer modo. Em razao dessa desigua1dade
espacotemporal, quando cheguei em Chicago come cava a haver um processo crltico na geografia: um dos professores, William Pattinson
comenta em uma aula sobre as correntes de pensamento em Geografia, sobre um periOdico denominado Antipode, criado em 1969,que
tratava de uma outra geografia, de uma geografia crltica, radical, que procurava ver 0 outro 1ado da sociedade, daquele 1ado
que a geografia £rancesa tradiciona1 nao considerava, e
que
a "nova" geoqrafia nao
nao considerava como, atraves de seu

so
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discurso, justificava praticas que ampliavam mais e mais
so entre este lade e 0 outro, 0 dos dominantes.

0

fos-

Para mim foi urna surpresa. Dei-me conta do que estava fazendo. Afinal Marx podia ser tratado pelos geografos. E estava
sendo tratado. Geografia e marxismo nao eram, necessariamente,
pOlos extremos. Eram os geografos que assim 0 faziam. Ja
ern
Chicago comecei a colecionar artigos e referencias sobre a geografia cri~a anglo-saxonica.
as anos de 1975 e 1976, e ainda 1977 foram dramaticos para
mim. Tinha feito urn enorme investiment~ intelectual em
algurna
coisa que nao aceitavamais na integra. Tinha pela frente
urn
novo campo no qual me sentia sozinho e sem nenhurn conhecimento
(como e dificil com a sua cabeca positivista ler dialetica, ler
materialismo historico). Mas toquei 0 bond.e. Comecei pouco
a
pouco a ler e a, efetivamente, mudar a minha cabeca, a superarme.
Gostaria de fazer agora alguns comentarios a respeito.Primeiramente quero dizer que a minha formaCao, a minha
cultura,
esta apoiada, quer goste ou nio, em tres eixos: a
geografia
tradicional francesa e suas derivacoes, a "nova" geografia e a
geografia critica, com fundamentos no marxismo. Com isto quero
dizer que ninguem envolve-se metodologicamente com urna
determinada corrente sern que os valores, crencas e atitudes
pertinentes a esta corrente deixern de marcar a pessoa. Por mais que
ela se esforce para ser outra coisa, ela 0 sera parcialmente.Afinal nio se muda de vetor metodologico como se muda de camisa.
Em segundo lugar quero admitlr que esta minha
passagem
por duas correntes geoqraflcas (a geografla tradlcional francesa e a "nova" geografia) sao-me extremamente iitels. Be nao admitlsse lsto estarla sendo maniqueista. Permltam-me ver as qualidades e os defeltos de cada urna destas: a inqenuidade mas urn
certo realismo na escola francesa, a preten~io e a
ldeoloqia
mas urna precisio na "nova" geoqrafia, a tradlcional reje1cao do
espaco mas a beleza e rlqueza do marxismo.

Hoje estou convencldo de que a geoqrafia critica, radical,
fundada no marxismo, preocupada com 0 processo de
trans formacao socio-espaclal do homem, apresenta-se com urn fertil poten-
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cial para se entender a sociedade em sua dinamica.
A partir de 1978 comeca uma nova fase da geografia brasileira e da AGB. Foi com 0 Encontro da AGB em Fortaleza, com
a
volta do professor Milton Santos e a explosao de uma
latente
efervecencia que iniciou-se esta fase atual de geografia
brasileira. Orgulho-me de estar-participando dela.

* * * *
- Voce tem 6ama de he~ um lelto~ lnvete~ado, de le~ hlhtematlcamente. Ve onde vem ehte heu lnte~ehhe pela leltu~a?
Olha, eu nao sei, posso imaginar talvez que is so venha de
minha casa. Meu pai era professor de Historia e escrevia livros
didaticos para a escola secundaria: livros de Historia como de
portugues, neste caso tratando-se de uma antologia. Em
minha
casa havia uma razoavel biblioteca de literatura e de Historia.
Meu pal dedicava-se tambem a poesia, assim como outros membros
da famIlia. Existia, portanto, uma tradicao de leituras.
Com
7-8 anos devorava livros e adquirir 0 habito da leitura.
Entendia que para ser um bom profissional precisava
ler
muito. Minhas leituras geograficas iniciaram-se no Conselho Nacional de Geografia e achava que seria necessario uma
leitura
sistematica para que voce pudesse efetivamente dominar um dado
tema, incluindo aquilo que foi produzido anteriormente. Quando
estive estudando em Strasbourg com 0 professor Etienne Julliard
pude ler bastante, inclusive varias tases francesas que me foram muito uteis. Mais tarde, quando fui estudar em Chicago com
o professor Brian Berry, a necessidade de ler mais e mais acentuou-se. E aI vai, talvez, uma observacao crItica. Tendo em vista 0 metodo da apreensao da realidade, 0 positi.vismo, voce precisaria acumular muito conhecimento atraves de leituras sucessivas sobre 0 mesmo tema. Voce deveria ler dezenas de artlgos
sobre 0 mesmo ass unto ate achar que alcancou uma fase de acumula~ao
proxima de zero. Hoje eu vejo que pode ser preferivel
ler menos, porem coisas mais gerais, assim como a respeito
da
sociedade em geral, de modo que voce tenha uma base para qualquer tema particular.

De qualquer forma este gosto e habito de leitura (que
foi maior) tem varias raIzes: em casa, no trabalho, na
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ja

Univer-

sidade ou, em outros termos, raizes pessoais, familiares e
todolc5gicas.

me-

* * * *
- AI> :tec.n.ic.a..6 qua.n:t.i:ta.:t.iva.l>, enqua.n:to .inl>tlLume.n:tol> de :t1La.ba.lho ,nao I> ao .impOIL:ta.n:tu?

Durante algum tempo, entre 1970 e 1975 aproximadamente fui
um entusiasta das tecnicas quantitativas. Em varios
trabalhos
adotei algumas delas: analise fatorial, analise de agrupamento,
desvio-padrao, coeficiente de correlacao, analise de regressao
e teoria dos grafos, entre outros. Atualmente faco a
seguinte
reflexao sobre a questao.
Pass ados mais de 15 anos ern que as 'tecnicas
estatisticas
foram introduzidas, e 0 seu emprego nao se constituindo mais em
motivo de longas, e as asperas discussoes, achamos que e oportuno retomar a questao, procurando ver a adequa~ e os l.iJId.tes
do ernprego das menc~onadas tecnicas em geografia. Com isto querernos resgatar 0 que acreditamos ser a contribuicao
efetiva
que a quantificacao pode dar ao estudo da organizacao espacial.
As tecnicas quantitativas constituem-se em urn
excelente
instrumental para a descricao acurada e precisa da organizacao
espacial. Atraves das medidas da tendencia central (media, moda, mediana), de variabilidade (desvio padrao, coeficiente
de
variacao etc.) de varios algoritmos de agrupamento e da analise
fatorial, entre outras tecnicas, possibilita a obtencao de pacb:Oes espaciais das formas criadas pelo homem ao longo da Historia. Assim, a concentracao ou dispersao das formas espaciais,
e a semelhanca ou diferenca delas em unidades
territoriais
distintas, podem ser detectadas com maior rigor. Neste sentido
as tecnicas estat!sticas possibilitam que se cumpra 0 papel da
derivacao importante para 0 conhecimento.

Entretanto constitui-se em um instrumental inadequado
a
ezplicacao sobre a organizacao espacial. Com isto queremos dizer que as tecnicas que consideram variaveis depeDdentes e va. riiveis indepeDden~s, como a analise de regressao, nao sao adequadas a explicacao pelo fato de nao haver variaveis
de pendentes e independentes, mas sim uma intercausalidade entre elas.
Intercausalidade entre os diferentes aspectos da realidade so134

cial espacializada. De fato, a tese de dependencia e
independencia entre variaveis admite uma relacao linear de causa e efeito, uma relacao nao dialetica, que contraria a lei da ihterp!retracoo dos contrarios.
Por outro lado, consideramos como falsos os
pressupostos
subjacentes a designacao daqueles tipos de variaveis: trata-se
de urna fragmentacao da realidade, atribuindo a urn ou outro aspecto da realidade urn papel de determinacao que, de fato,
nao
possui.
Por outro lade ainda, a organizacao espacial, enquanto fenome no socialmente produzido, refletindo, portanto, a
divisao
territorial do trabalho, 0 est agio de desenvolvimento das forcas produtivas e as relacoes de classe, nao e poss!vel de
ser
compreendida a partir de esquemas fundamentados em
prooessOB
aleator~os (Poisson, binomial,
negativa etc.). Tais processos
sao pertinentes quando se considera fenomenos da natureza, nas
nao fenOmenos sociais. A aceitacao de que a sociedade e regulada pelas leis da natureza e, antes de mais nada, a
aceitacao
de que a sociedade e natural e tudo 0 que,nela ocorre esta fora
do controle do homem. Neste sentido constitui-se em uma
forma
de darwinismo social via quantificacao.
Consideramos que a organizaCao espacial e determinada pela divisao territorial do trabalho, pelo estagio de desenvolvimento das forcas produtivas, pelas relacoes de classe e ainda,
pela presenca de formas espaciais herdadas do pass ado. As contradicOes entre estes elementos· e que determinam as
mudancas
na organiza~ao espacial. Nao sao, portanto, processos
aleatorios que engendram a organizacao espacial, mas sim processos que
emanam da pratica social.
Gostaria, a proposito do exposto acima, fazer algumas observacOes sobre a formacao do Geografo. Sugiro que no curso de
graduacao em geografia haja uma cadeira. relacionada a estasteonicas. No entanto, os topicos a serem abordados devem ser aquelesda geografia e nao aqueles da estat!stica - E os
topicos
geograficos devem referir-se a descrl0a0 da organizacao
espacial, MO tendo nenhuma pretensao explicativ'a.
Entre os topicos geograficos a serem abordados estao
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a

concentracao espacia1 e a dispersao espacia1, a

homogeneidade
que
se refere ao movimento no espaco de pessoas e mercadorias. Para
cada um dos topicos geograficos a serem abordados
considerarse-a uma ou mais tecnicas estat!sticas apropriadas.

e a diferenciacao de areas, e ainda a integracao espacia1

* * * *
- Voee pa4tieipa ha b~zanze zempo da A6~oeiacao do~ GeoBJr.a~Ll.uJr.o~, a AGB, zendo eompaJr.eeido a mu.U~ A~~ embtei~ e EneonzJr.o~. 0 que voee aeha da evotucao pOll. que zem pa~~ado
a AGB? SeJr.a que aquet~ anUB~ Au embteia~ Anuai~ eJr.am
mai~
BJr.a6o~

pJr.oveizo~~

?

Bom, eu sou de uma geracao que participou daqui10 que
se
denomina de AGB tradiciona1, quer dizer, em 1962, recem formado, fui a Assemb1eia de Penedo, A1agoas e de 1a pra ca praticamente nao tenho fa1tado a Assemb1eias e Encontros.
A AGB passou por varias fases. Ate 1969, com a Assemb1eia
de Vitoria, Esp!rito Santo, as reunioes, ate entao anuais,
e
nao de dois em dois como agora, reuniam 100, 150, 200 pessoas,
entre geografos, professores universitarios e secundarios e estudantes de geografia. Muito pouco quando comparado ao que
0corre atualmente, na verdade a partir da metade da decada
de
1970. t hom 1embrar que: nao haviam muitos cursos de geografia,
os que haviam eram pequenos, com poucos a1unos e nao havia ainda uma rede rodoviaria asfa1tada que permitisse face is des1ocamentos a grandes distancias. Deste modo as Assemb1eias reuniam
um nUmero menor de participantes como tambem estruturava-se de
modo diferente.
A Assembleia demorava uma semana. Os primeiros dias
concentravam as comunicacoes 1ivres e teses, estas u1timas trabaIhos enviados com antecedencia e aprovados ou nao por uma
comissao jU1gadora: as teses aprovadas eram pub1icadas na Integra
nos Anais da AGB. Nao havia separacao tematica como hoje ha:assim, em uma manha 4 comunicacoes eram apresentadas, uma versando sobre geomorfologia, outra sobre geografia agraria,
outra
sobre transportes e uma outra sobre 0 ensino. lsto era hom porque todos os participantes da Assembleia, reunidos em uma mesma sala, assistiam a trabalhos de todos os tipos. lsto favore-
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cia a urna visao geografica geral, permitindo saber 0 que

Aziz,

Bigarella, Milton Santos, Lysia Bernardes, Nice Muller e outros
tantos estavam produzindo: ao mesmo tempo ia se conhecendo

os

geqgrafos novos que iniciavam a carreira, quer estudantes

de

geografia quer recem-formados.
Durante 3 dias havia os trabalhos de campo. Os participantes da Assembleia eram divididos em 4 equipes, urna para

a

dade onde realizava-se a Assembleia e tres outras para

ciareas

rurais pr6ximas. Cada equipe tinha urn chefe que dirigia os trabalhos e que, apOs 1 ou 2 dias de trabalho coletivo em

gabine-

te, apresentava para todos os resultados.
Estes trabalhos de campo, parte integrante da

Assembleia

Anual, e nao urn apendice opcional, constitu!am-se em

verdadei-

ras escolas de formaCao de geografos. Aprendi muito trabalhando
na AGB. Lembro-me da minha primeira AGB, em 1962, realizada
Penedo. Quatro equipes foram formadas: a que estudaria a

em

cida-

de, chefiada pela Lysia Bernardes, a que estudou a regiao

fu-

mageira de Arapuaca, chefiada pela Elza Keller (com Mario

La-

cerda de Melo e eu como estreante, entre outros), a que estudou
a reg1ao de Itabaiana, chefiada pelo Milton Santos e a do Baixo
Sao Francisco, estudando a rizicultura inundada: era uma
equipe, com Carlos Augusto Figueiredo

Monteiro

super

como

chefe,

Orlando Valverde e Caio Prado Jr., entre outros.
Esta foi a AGB da primeira fase que conheci: de

Penedo,

1962, Jequie, 1963, Pocos de Caldas, 1964, Rio de Janeiro,1965,
Blurnenau, 1966, Franca, 1967, Montes Claros, 1968 e Vitoria,l96~
A decada de 1970 viu a mudanca dos estatutos da AGB.

t

sintoma-

tico que esta mudanca foi paralela a outras mudancas: a ditadura em seu per!odo de maior repressao,

0

"milagre" brasileiro do

comeco da decada, a geografia quantitativa, a ampliacao dos cur50S de geografia. Tudo isto levou

a necessidade

de reformulacao

da AGB. Ja em Vitoria houve sessoes de geografia

f!sica e ses~

soes de geografia humana. A partir de entao 0 nUmero
de participantes levou

a necessidade

crescente

de realizacao dos

Encon-

tros em cidades maiores, de porte metropolitano, de nao

ter

mais trabalho de campo (metodologicamente havia ate mesmo

urna

justificativa via quantificacao), de ter sessoes

especializadas

e simultaneas, de se ter problemas 10gfsticos com 1000,
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1500,

2000 participantes. E que e 0 pior: os Encontros passaram a ser
de dois em dois anos, com um grande espacamento de tempo.
Objetivamente falando acho que a AGB tradicional era mais
prove1tosa. Contudo nos temos que ser rea11stas, e pensar
11m
pouco nas centenas e centenas de estudantes de geograf1a e prOfessor~s do secundar10 que necess1tam de um Encontro para aperfe1coamento. Acho que a AGB atual tem seus meritos, sobretudo
porque, atraves de suas Mesas-Redondas e cursos, tem
suprido
uma deficiencia grave dos curs os de graduaCao. Portanto, a AGB
atual tem um enorme papel soc1al. E esta e uma, nao a unica,de
suas missoes. Mas creio que esta na hora de se pensar em Encontros Regionais, nos intervalos entre os Encontros Nac10na1s, em
Encontros Tempticos, tanto sobre 0 ensino no secundario
como
sobre a Filosof1a na geograf1a. Acho que a AGB pede e deve
alargar os seus horizontes, organ1zando um nUmero maior de reuniCes e encontros. 0 per1Od1co "~erra Livre" que esta
sendo
lancado este ano, e uma das felizes cr1ac5es da AGB. Que tenha
longa vidal I !
De 1970 a 1979 foi 0 29 pedodo da AGB. Em 1978 no Encontro de Forta1eza, em pleno processo de "abertura" po1Itica,inicia-se novo processo de modificacao da AGB. Este processo culmina com a reforma de 1979. Os encontros do Rio de Janeiro
em
1980 e os seguintes, foram marcados por algo novo. Este
novo
da
nao e tanto a participacao dos estudantes que participavam
AGB desde a fase "tradicional" da mesma. 0 novo e a preocupacao
eminentemente social que esta presente nos traba1hos dos
geografos1 0 novo e a gestao coletiva com estudantes, professores
do ensino medio, superior e geografos profissionais decidindo 0
que e como fazer (a gestao co1etiva e uma pratica social
que
se aprende a cada novo dia).

ASsim, a AGB tradiciona1 tinha c01sas que eram extremamente proveitosas. A de hoje tambem.· Penso, finalJnente, na possibilidade de se recuperar e incorporar praticas saudaveis
do
passado, atua1izando-as, e introduzindo-as entre as
praticas
atuais.

* * * *
- 0 IBGE, onde. voc.e .tll.l1bl1thl1, u.ta ba..6,ic.I1IIle.n.te.
to c.a.Uz ado no Rio de. Ja.ne.,ill.o. P£1l.9un.tI1~~e. ~e. n40 ~e.Jt.i.4um4 di~.toIl.C40 0

6a.to de que nOh d.emcU.h Eh.ta.doh ete n40 pa.hh a. de um hi.mptu cotetolt de. U.ta..t1.h.ti.ca.h e que nunca. ma.n.teve um h e.t01t de pu qulha.
que podi.a., evi.den.temen.te, enlti.quecelt mui..to mcU.h 0 conhec:i.men.to
da. hoci.eda.de bJta.hi.tei.Jta..

o IBGE ate mais ou menos 1973-1974 constituiu-se simultaneamente em urn orgao de estat!stica, de geografia e de geodesia
e cartografia. No passado coexistiam, no ambito do IBGE, 0 Conselho Nacional de Geografia que reunia geografos e cartografos,
o Conselho Nacional de EstatIstica e 0 Servico Nacional de Recenseamento que reuniam os estat!sticos.
Na decada de 1960 e inicio da seguinte ainda, os geografos
do IBGE participavam ativamente da comunidade geografica brasileira atraves da AGB e atraves de cursos de
aperfeicoamento
tanto para professores secundarios como para profess ores de n!vel superior: os cursos eram realizados tanto no Rio de Janeiro como nas cidades onde havia cursos de graduacao em geografia.
Deste modo, 0 IBGE compensava ,0 fato de ter a sua pesquisa
em
geografia concentrada no Rio de Janeiro.
No comeco dos anos 7C 0 IBGE vira urna Fundacao e
adquire
outras funcOes como a de produzir indicadores sociais e econOmicos mensais e anuais. Ao mesmo tempo comeca a difusao dos cursos de graduacao de geografia par todo 0 Brasil. Os
economistas, que desde entao passam a dominar 0 IBGE e alguns
geografos, passam a admitir que estes cursos devem ser extintos, cabendo este papel a Universidade.
Acho que foi urna perda para os geografos do IBGE, como para a geografia brasileira: atraves desses cursos
transmitia-ae
urn conhecimento geografico que, ao contrario do que se imagina,
nao e homogeneo, mas profundamente heterogeneo, cunhado em matrizes metodologicas diversas -- imaginem, lade a lado, speridiao Faissol, Orlando. Valverde, Alfredo Porto Domingues, Pedro
Geiger e Nilo Bernardes. Neste sentido, os geografos do
lBGE
constituIam urn corpo heterogeneo, como ainda e hoje, e como
0
sao aqueles dos departamentos de geografia das
universidades
brasileiras.
Ache que seria extremamente util que houvessem
mentos regionais de pesquisa geografica nas· principals
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departacidades

brasileiras. Pelo menos nas metropolis regionais. Mas
estamos
longe disto. Nos anos 80 a questao que se imp5e e a de revalorizacao da Geografia do lBGE, concentrada que est a no Rio
de
Janeiro.
A geografia do lBGE durante os anos 70 desfrutou ainda de
algum prestigio, ainda que declinante. E isto na medida em que
estava engajada no sistema de planejamento, sistema este relativamente importante (os tecnocratas pretendiam-se substitutos
do COngresso). Na medida em que 0 sistema racional de planejamento desmantelou-se ou foi desativado ao final da decada (afinal, efetivamente, nao passa de uma ideologia), a geografia do
lBGE viu-se orfa. E nao apenas a geografia, mas todas as
pesquisas sociais nao-conjunturais, realizadas por sociologos, antrop6logos, economistas e estatisticos.
Mas para os geografos a questao nao e apenas de haver uma
certa rna vontade com a pesquisa estrutural, nao-conjuntural. t
a de obter legitimidade para as suas pesquisas, porque, de modo geral a sociedade desconhece e nao quer conhecer a sua propria dimensao espacial (em parte por culpa dos geografos
em
geral). Talvez porque a dimensao espacial seja verdadeiramente,
uma das mais importantes entre aquelas que servem para desvendar as mascaras sociais: ao se colocar em evidencia a organizacao espacial a sbciedade de classe fica nua. as seus defensores
nao podem permitir isto.
Em funcao desta negligencia em relacao a organizacao espacial os geografos sao como que postos a margem. No lBGE
houve
inUmeras aposentadorias de geografos e nao houve reposicao. Ha
trabalhos engavetados ha alguns anos. t extremamente
dificil
obter recursos para trabalho de campo (uma parte da culpa cabe
aos geografos que nos anos 70 valorizaram a quantificacao e os
modelos abstratos em detrimento do trabalho de campo).
Assim, estamos longe de uma difusao da pesquisa
ca ibegeana. Mas nao ha que se desanimar.

geografi-

* * * *
- Como voce ve a quehtao da !ieeneiat~a e baeh~elado
9~aduacao

em

na

geo9~a6ia?

A geografia, juntamente com outras disciplinas, tern
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esta

caracteristica de se voltar, de um lade para a formaCao do professor secundario e, de outro, do pesquisador. Acho que
deve
haver um nucleo comum, igual par~ a ~icenciatura e 0 Bacharelado (tal como ocorre na universidade brasileira). A questio que
se coloca e de se saber quando devera ocorrer a separacao:
a
partir de que ana ou semestre ocorrera a separacao, cada um seguindo disciplinas distintas e pertinentes.
Qualquer que seja a resposta (nao me sinto a vontade para
aprofundar esta questao), acho que e de fundamental importancia
que, tanto 0 futuro professor secundario como 0 futuro pesquisador, tenham uma solida formacao que se inicia com uma tear1a
sobre a soeiedade. t necessario que 0 estudante saiba que
ele
e um ser social, socialmente produzido, que vive socialmente,em
uma sociedade de classes, e que esta sociedade na~ esti congelada. Este e 0 prbIeiD)"~ que pede comportar um certo nUmero
de disciplinas (que disc1plinas sio estas e uma questao que os
Departamentos de Geografia decidirao).
om segundo e1JEO refere-se ao conhecimento da pratiea dos
geagrafos. 0 estudante precisa ter uma solida base sobre a evoluCao da pratiea teorieo-empiriea dos geografos desde a
AntigMdade, passando pela era dos deseobrimentos, pela
geografia
determinista, possibilista etc. Quero crer que 0 estudante precis aria nao apenas situar-se historieamente mas tambBm
situar
historicamente a geografia.
om terce1%O eiJEO diz respe1tlo i teeda geogrifica.
born nao confundir este eixo com 0 segundo. 0 que e teoria geografica? t aquela teoria que refere-se aos concei tos
e
ideias estruturadas a respeito de organizacao espacial,regiao,
lugar, paisagem etc. E aqui vale um comentario. Nao e possivel
abandonar a ,teoria geografica, admitindo-se que e suficienteuma
teoria sobre a sociedade. Nao acredito que haja uma Unica ciencia social concreta, mas sim que haja varias ciencias
socials
cada uma com sua o~jetivacio prOpria '(a organizacao espacial no
caso da geografia) mas com um objeti'9'O ~ , a sociedade.

t

Estes tria eixos sao comuns ao Iicenciado e ao bacharel,
podendo,variar a intensidade com que as diversas disciplinas de
um ou Dutro eixo sejam IIl1nistradas a um ou a outro estudante.
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om quarto e11lo refere-se aos ~ de lJI'.S~- para 0 bacharel e a pratica de ellSiQD para 0 licenciado (e disciplinas conexas I. Em relac;io aos procedimento'8 de pesquisa, estes incluem trabalho de campo (aplicac;ic) de qWi!stionirio,
de
entrevistas dirigidas, observac;io da paisagem, e elaboraolb de
amostras), tratamento estat!.tico deste material,
cartografia
tematica, analise em laboratorio d~material colhido em campo,
elaborac;ao de resumos de arti9O.:e_ livros etc.
FinalJllente um quinto 81110 refere-se is disciplinas substantivas: geografia ffsica~ urbana, agriria, regional. Este eixo poderei diferenciar-se conforme tratar-se da licenciatura ou
bacharelado. Contudo, i importante que nio .e perca em . dezenas
de disciplinas do tipo geografia urbana' 1, 2 e 3 etc. Nio i colli
um niimero enorme de disciplinas que se dari uma boa formac;io ao
licenciado ou ao bacharel. Ache lIesma que i prefer!vel que
0
aluno tenha 3-4 disciplinas por unidade·de tempo (semestre
ou
ano) do que 5-7. Mas que sejam solidamente dadas, nio.e
perdendo em uma pUlverizac;ao positivistade numerosas disciplinas.

om

adendo polemico. Onde fica a geografia f!sica? No
meu
entender hi que se distinguir a geografia ffsica no imbito
de
uma analise ambiental, onde 0 pesquisador, fundamentalmente inteirado na organizac;io do espac;o, i capaz de estudar uma bacia
hidrografica e estabelecer as relac;Oes entre 0 uso da terra
e
as mudanc;as no processo erosivo, no regime dos rio. e no
proprio uso da terra. Este- e um exemplo de como vejo a geografia f!sica. lsto
diferente da formac;io de um especialista que saiba
fazer datac;Oes de transgressoes marinhas. De qualquer modo
a
geografia ffsica para mim constitui-se em al90 cujos limites eu
nio tenho com clareza.

e

* * * *
- COlllO Voc.i u t i ve.ndo a c.u;u a de. mutltado aqu.L e.m Fl.olt.i.a1l0po.LU. 'I

o pouco tempo que estou em Florianc5polis permite-IDe,
ao
lado de minha. vivencia como professor-associado (ou alga ass1m)
no mestrado da tJFRJ, responder esta qUestio de modo multo parcial.
Tive contatos com os alunos e foram-me expostos ostraba142

Ihos que estao fazendo. Percebi que em todos eles, pelo
me nos
os da area da geografia hurnana, ha urna preocupaCao social,
urn
sentido critico nas pesquisas em que estao engajados. Todos estao preocupados com os processos de trans formacao da organizacao do espaco pelo capital: mudanca no modo de vida dos pescadores de Governador Celso Ramos, estudo sobre as relacoes entre
regionalizacao administrativa e as elites locais, pesquisa sobre as relacoes entre as transformacoes na agricultura em area
de pequenos produtores, e urn estudo sobre a producao de urn espaco periurbano elitizado.
una observacao sobre 0 mestrado e aquela que se
refere
aos mecanismos da entrada de alunos: e necessario que ele apresente urn projeto de tese, que nao precis a ser obrigatoriamente
aquele que ele seguira. Ache iste> muito bom porque isto permite
ao Departamento de Geografia ter urn certo 'controle dos caminhos
que ele quer seguir, e ainda que pede seguir. Ache que em termos de procedimento academico este e 0 caminho mais correto: 0
intercambio professor!aluno e mais rico, alem do patamar
inicial (a entrada do aluno) se dar em um nivel mais elevado. Voces tem apenas dois anos de mestrado. Que floreca e
contribua
para a compreensao da organizacao espacial brasileira.

