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Apresentação

O IBGE e a geografia brasileira relembram com orgulho e saudade a 
memória de dois cientistas de renome internacional que militaram durante 
muitos anos nesta Casa. Carlos Delgado de Carvalho (1884-1980) e Therezinha de 
Castro (1930-2000) deixaram obras seminais nas áreas de Geografia, Geopolí-
tica e Relações Internacionais,  que serão por muito tempo referência para o 
estudo e a análise do Estado como organismo geográfico. 

Delgado de Carvalho, geógrafo, historiador, professor, considerado como 
“o mestre dos mestres”, esteve ligado ao IBGE desde seus primórdios, por 
intermédio do Conselho Nacional de Geografia, onde teve significativa parti-
cipação. Boa parte de seus 49 livros foi editada pelo Conselho e vários deles se 
encontram no acervo de nossa Biblioteca Central. Vale lembrar a sua intensa 
colaboração com a Revista Brasileira de Geografia, que completa 70 anos e con-
tinua sendo editada.

Therezinha de Castro, fiel discípula do mestre Delgado de Carvalho, apo-
sentou-se como funcionária do IBGE, após muitos anos de bons serviços pres-
tados. Entre livros e artigos, publicou diversos trabalhos no IBGE, especial-
mente na Revista Brasileira de Geografia e no Boletim Geográfico, compondo uma 
robusta bibliografia. Em 1992, o Centro de Documentação e Disseminação de 
Informações do IBGE editou seu livro Nossa América: geopolítica comparada, 
obra ainda em catálogo e bastante procurada. Em sua especialidade, a Geo-
política, era citada entre os maiores conhecedores do assunto no Brasil e no 
mundo, sendo frequentemente convidada para ministrar palestras e aulas so-
bre o tema. 

Ambos começaram a profícua parceria no IBGE, gerando um sem-nú-
mero de trabalhos em conjunto, com destaque para o Atlas de relações interna-
cionais, lançado em 1960, e continuamente atualizado até fins da década de 
1970. Eram figuras humanas admiráveis, dois ibgeanos que bem serviram à 
Pátria com sua inteligência e cultura exemplares.

A realização do Seminário Geografia e Geopolítica: a contribuição de 
Delgado de Carvalho e Therezinha de Castro e a publicação deste volume 
da série Documentos para Disseminação. Memória Institucional, editado pelo 
Centro de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE, vêm ressal-
tar e celebrar a importância destes insignes mestres da geografia brasileira.

David Wu Tai

Coordenador-Geral do  
Centro de Documentação e Disseminação de Informações





Delgado de Carvalho e  
Therezinha de Castro: 

tributo aos mestres





Mensagem de congratulações  
do Instituto Rio Branco 

Em nome do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exterio-
res, desejo cumprimentar a Direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística - IBGE pela tão oportuna homenagem a Delgado de Carvalho.

A Academia Diplomática brasileira não poderia deixar de emprestar 
seu entusiástico apoio a esse gesto, tendo em vista a sabida ligação de Delga-
do de Carvalho com o Instituto Rio Branco. Seu nome se junta à memorável 
lista do corpo docente do Instituto Rio Branco  nessa época, que incluía – en-
tre outros – nomes como Hélio Viana, Hildebrando Accioly, Haroldo Teixei-
ra Valadão, José Honório Rodrigues, Mário Pedrosa, Francisco Mangabeira, 
Aurélio Buarque de Holanda, Fábio de Macedo Soares Guimarães, Hilgard 
Stemberg e Americo Jacobina Lacombe.

Foi a partir de 1955 que Delgado de Carvalho assumiu no Instituto a 
cátedra de História diplomática do Brasil, o que representou para ele próprio o 
início de uma nova carreira. O próprio Delgado assim se referiu a esta mudan-
ça: “Até então eu me havia especialmente dedicado à Geografia do Brasil, mas 
o desejo de continuar a conviver com a excelente turma de rapazes aos quais 
eu havia lecionado História Diplomática Mundial, me levou a aceitar uma 
tarefa nova para mim. Se ‘a vida começa aos quarenta’, pensei eu, um simples 
trabalho novo pode começar aos setenta”.

A experiência de Delgado como docente do Instituto Rio Branco está na 
raiz da elaboração de sua História diplomática do Brasil. Depois de uma relutância 
inicial, o dedicado Professor aceitou publicar um compêndio com o teor de suas 
aulas. Para tanto, contou com a colaboração de seus alunos, pois foi preciso reunir 
notas e textos de seu curso. O livro teve sua primeira edição em 1959.

A obra permanece como importante referência sobre a matéria para os 
estudiosos de modo geral e para os diplomatas brasileiros em particular. O 
estilo simples e direto de Delgado não esconde a solidez da argumentação e 
o encadeamento lógico dos eventos discorridos. A combinação do pensamen-
to do geógrafo, do historiador e do analista de relações internacionais, faz 
do autor um precursor do pensamento moderno nas relações internacionais, 
multidimensionais por natureza.

O Instituto Rio Branco reitera assim suas congratulações aos responsá-
veis pela iniciativa do IBGE, à qual augura pleno êxito.

Fernando Guimarães Reis

Embaixador 
Diretor-Geral do Instituto Rio Branco





Delgado de Carvalho:  
um gentleman cartesiano

Marco Santos*

Na galeria de figuras célebres da Geografia do Brasil, um espaço nobre 
deve ser reservado para um nome fulgurante, que muito contribuiu para a 
construção do pensamento geográfico nacional. Um homem de ciências, que 
expandiu largamente o conceito de multidisciplinaridade, atuando sempre com 
o mesmo brilho em outros campos do saber. Além de geógrafo, ele foi eminente 
educador, historiador, jornalista, sociólogo, professor, mestre de mestres.

Carlos Delgado de Carvalho1 foi considerado como “o pai da moderna Ge-
ografia brasileira”. Construiu uma obra sólida, resistente ao 

tempo e às mudanças de ventos teóricos. Seus quase 50 
livros versam não só sobre geografia, mas também sobre 
educação, história, diplomacia, meteorologia, sociologia, 

relações internacionais entre outros temas. Por sua 
sabedoria e cavalheirismo, era, no dizer 
do diplomata Paulo Roberto de Almeida, 
“um gentleman cartesiano”.

Delgado veio à luz na cidade-
luz, capital da França, em 10 de abril de 
1884. Filho de Carlos Dias Delgado de 
Carvalho e Lídia Tourinho Delgado de 
Carvalho, seu pai era neto do Visconde 
com grandeza de Itaboraí. Carlos Dias 
Delgado tornou-se diplomata e serviu 
ao País trabalhando em Portugal, Rússia, 
Bélgica e França. Quando o filho nasceu, 
ele exercia o cargo de secretário na repre-

1  Em alguns documentos ou textos é possível aparecer o nome dele grafado como “Carlos Miguel Delgado de 
Carvalho”, embora ele tenha sido batizado como “Carlos Delgado de Carvalho”. A explicação para isso é que 
tão logo ele começou a escrever sobre o Brasil, seu pai, que tinha o mesmo nome que ele e era um monarquista 
convicto, renegando o novo país republicano, rompeu com ele e pediu que não utilizasse o mesmo nome que 
ele. Delgado, então, resolveu incluir um “Miguel” em seu nome para diferenciá-lo do pai. Posteriormente, ele 
voltaria a assinar com seu nome original.

* Analista em Planejamento e Gestão de Informações Geográfica e Estatística no IBGE, mestre em Estudos 
Populacionais e Pesquisas Sociais e assistente de pesquisas no Projeto História das Estatísticas Brasileiras do 
Centro de Documentação e Disseminação de Informações – IBGE/CDDI.
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sentação consular brasileira em Paris. Monarquista convicto, Delgado pai decidiu que 
não retornaria ao Brasil República pós-acontecimentos de 15 de novembro de 1889. Mais 
tarde, Delgado filho contaria que a avó e seu pai lhe apresentaram ao próprio imperador 
D. Pedro II e à princesa Isabel, com quem conviveu durante o exílio da Família Real.

O menino Carlos fez seus primeiros estudos em colégio suíço e depois dos 11 
anos, foi para a França, estudar num internato em Lyon, desde as primeiras letras, pas-
sando pelo correspondente ao segundo grau como bachelier de l’Enseignement secondai-
re classique (1905), chegando até a faculdade, graduando-se e doutorando-se (1908) na 
École Libre de Sciences Politiques. Precisou vir ao Brasil para estudar in loco o tema de 
sua tese sobre Geografia. Embora tivesse a cidadania brasileira, nunca estivera na pátria 
de seus pais. Chegou ao Brasil, aos 23 anos, sem conhecer ninguém, a não ser o colega 
de escola, o eminente geólogo Mathias Gonçalves de Oliveira Roxo. Ao visitar o amigo, 
conheceu sua irmã, Maria Vera, por quem se apaixona à primeira vista e de quem se 
considera imediatamente noivo. Casam-se no ano seguinte, e, do casamento, nascem os 
filhos Carlos Alberto e Lydia.

Em 1905, Delgado foi convidado a dar aulas de História no Colégio Champitet, 
na Suíça. Por esta época já escrevia artigos sobre política e relações internacionais para 
jornais suíço e francês. Quando chegou ao Brasil, prosseguiu sua carreira jornalística 
publicando suas análises em O Jornal e no célebre Jornal do Commercio. Como não sabia 
se expressar corretamente em português, escrevia em francês, sendo posteriormente 
traduzido. Por conta desta dificuldade, escreveu seu famoso livro – Le Brésil meridional 
– em 1910, na língua de Molière, a partir de sua tese de doutoramento.

Por insistência de um amigo, fez concurso para a cadeira de Inglês, no Colégio 
Pedro II e foi aprovado. Todavia, na primeira oportunidade, passou a ministrar aulas 
de Sociologia naquele respeitável estabelecimento de ensino, onde inclusive foi diretor, 
nomeado por Getúlio Vargas, em 1933. O professor Delgado fez parte de outros corpos 
docentes: Instituto de Educação (desde 1923, na cadeira de Sociologia), Colégio Bennett 
(desde 1925, na cadeira História Contemporânea), Universidade do Distrito Federal (a 
partir de 1936, também História Contemporânea), Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil (desde 1939, como professor catedrático em História Moderna 
e Contemporânea) e no Instituto Rio Branco, ligado ao Ministério das Relações Exterio-
res, a partir de 1958.

Ao tomar contato com o ensino da Geografia no Brasil fica admirado com o es-
tado das artes desta disciplina por aqui. Conforme afirmou ao ser entrevistado para a 
Revista do Gás, de junho de 1975, “a geografia brasileira ainda era estudada por Estado. 
Em nenhum país se estudava geografia assim. Então achei que devia fazer alguma coi-
sa. Escrevi, em 1913, Geografia do Brasil” (UM PRÊMIO..., 1975, p. 31). Posteriormente, 
ele publicaria outros livros sobre assuntos geográficos, com destaque para Meteorologia 
do Brasil (1916), Geografia econômica da América do Sul (1921), Fisiografia do Brasil (1922), 
Metodologia do ensino da Geografia (1925), Corografia do Distrito Federal (1926), Atlas pluvio-
métrico do Nordeste (1931), Geografia Humana, Política e Econômica (1934), Geografia ginasial 
(1943), Geografia Humana, Política e Econômica (1960, em co-autoria com Therezinha de 
Castro) e Leituras geográficas (1960).

Em 1937, foi criado o Conselho Nacional de Geografia - CNG, órgão colegiado 
do qual faziam parte repartições federal, estadual e municipal. E Delgado de Carvalho 
foi escolhido como representante especial do Ministro da Educação para o Conselho, 
desde a sua instalação, em 23 de março de 1937. Em julho deste ano, o CNG concordou 
com a fusão com o Conselho Nacional de Estatística - CNE, gerando, assim, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, assim denominado desde janeiro de 1938. 
Delgado de Carvalho trabalhou para o Instituto até 1978, dois anos antes de falecer.

Carlos Delgado de Carvalho recebeu diversas homenagens e honrarias, mas vale 
a pena destacar a Condecoração da “Legion d’Honneur”, que ele recebeu do governo 
francês, e a Medalha “David Livingstone”, outorgada em 1952 pela American Geogra-
phic Society, sendo o único brasileiro a possuí-la.

Em 1922, o então ministro da Agricultura Ildefonso Simões Lopes o convida para 
participar da Comissão Organizadora da Exposição Internacional Comemorativa do 
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Centenário da Independência do Brasil. Vale lembrar que entre os muitos pavilhões cons-
tantes na Exposição, um fora dedicado à Estatística, que, inclusive, um jornalista anônimo 
na revista A Exposição de 1922 chamou, em um arroubo ufanista, de “Pavilhão da ciência 
da certeza” (SETE..., 1922, p. 3). Não seria ocioso imaginar que Delgado de Carvalho tal-
vez tivesse participação na decisão de se erigir um espaço onde os resultados do Recense-
amento Geral de 1922 fossem exibidos pela Diretoria Geral de Estatística.

Ao completar 35 anos de trabalho ele faria jus a merecida aposentadoria. Toda-
via, isso não fazia parte de seus planos, resolvendo então esconder a idade de seus pa-
res. Só dois anos depois seu estratagema foi descoberto e compulsoriamente teve de se 
aposentar, fato que o deixou contristado por algum tempo. Para sua surpresa, a direção 
da Faculdade de Filosofia deu-lhe o título de Professor Emérito, facultando-lhe a opor-
tunidade de continuar trabalhando no magistério até o início dos anos 1960, quando 
uma calosidade nas cordas vocais o impediu de prosseguir dando aulas.

Mas suas atividades não foram interrompidas por um mero calo. No IBGE, lan-
çou, em 1960, em conjunto com sua assistente e discípula a geógrafa Therezinha de Cas-
tro, com quem começou a trabalhar desde os anos de 1950, a obra Atlas de relações inter-
nacionais, possivelmente a grande obra que ambos realizaram no Instituto. Ao longo dos 
anos, os dois ainda fariam várias atualizações no Atlas, lançando diversos suplementos 
na Revista Brasileira de Geografia. 

Ele deixou 49 livros, mas não dizia tê-los escrito. Com seu senso de humor pecu-
liar, quando mimoseava alguém com alguma de suas obras, dizia: “vou agredi-lo com 
um livro meu” (UM PRÊMIO..., 1975, p. 34). 

Delgado foi professor de figuras proeminentes da História recente do Brasil. To-
davia, se os reencontrava, não costumava reconhecê-los. Certa vez, um dignatário visi-
tou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB e o reconheceu. Foi até o mestre 
demonstrando sua admiração: “Olá, professor, como vai? Sabe, eu fui seu aluno”. Del-
gado lhe respondeu de pronto: “Meus pêsames, meu filho.” E virando-se para sua fiel 
colaboradora Therezinha de Castro perguntou: “Quem é esse aí?” E ela lhe disse aflita: 
“É o presidente da República Castello Branco!”.

O grande mestre parecia viver somente para seus estudos, distanciado dos as-
suntos palpitantes do cotidiano. Em 1940, numa de suas viagens a New York, onde 
ministraria um curso sobre o Brasil, foi recebido por um repórter norte-americano que, 
de chofre, lhe perguntou o que ele pensava de Carmen Miranda, a “pequena notável”, 
a brazilian bombshell, que tanto sucesso fazia em terras ianques. E ele prontamente res-
pondeu: “Who is Carmen Miranda?” (MENEZES, 1980, p. 113). Sua declaração inusitada 
acabou sendo o título da entrevista publicada por aquele jornal.

Delgado apreciava as artes e consta ter escrito peças de teatro, que lia para ami-
gos de sua intimidade. Uma delas, o “Canto da sereia”, chegou a ser publicada. As 
outras, permanecem inéditas.

Ele não gostava de andar de automóvel, preferindo o bonde, e, posteriormente 
o lotação, que ele chamava de “tílburi”. Mas sua preferência, com certeza, era por 
caminhar.

Seu bom humor e sua bonomia eram verdadeiramente uma marca pessoal. Seus 
netos contam que ao fim da tarde, mesmo rondando os 90 anos, ele apreciava passear 
pelo calçadão da Avenida Atlântica, no que fazia vestindo terno e gravata, ostentando 
chapéu e bengala. Em certa ocasião, uma conhecida o viu e se dirigiu a ele: “Como está 
elegante! Onde o senhor vai?” E ele, com o sorriso matreiro que lhe era característico, 
respondeu, divertindo-se: “vou visitar minha avó”.

Um de seus netos, Paulo Delgado de Carvalho, conta que morou com ele por mais de 
dez anos, tendo convivido mais com o avô do que com o próprio pai, que cedo faleceu. Nos 
fins de tarde, antes do passeio habitual, era frequente sentarem-se na varanda do apartamento 
em que moravam, diante do belo mar de Copacabana, para conversarem. O avô se dirigia a 
ele como “Paulo Meu Neto Delgado de Carvalho”, e contava histórias vindas de sua memória 
prodigiosa, repleta de muitos ensinamentos. E o grande mestre costumava dizer: “Não minto 
nunca, mas não é por virtude e sim por  preguiça”. Ele justificava afirmando ser “muito difícil 
e exaustivo manter uma mentira”.
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Tinha enorme senso de organização, aliando-o à sua memória prodigiosa. Nos intervalos 
do almoço, costumava fazer uma espécie de jogo com Therezinha de Castro. Ela lhe dizia um 
nome de livro e seu autor e ele imediatamente apontava a sua exata localização. 

Desde 1962, passou a trabalhar em sua casa, junto com Therezinha, com a autorização da 
presidência do IBGE, que lhe destacara uma datilógrafa e uma máquina de escrever. Ele próprio 
escrevia a mão, com letra firme e sem errar. Até o dia em que depositou a caneta sobre a mesa, 
confessando não conseguir mais produzir.

Faleceu em 4 de outubro de 1980 e foi sepultado no Cemitério São João Batista, no bairro 
de Botafogo, no Rio de Janeiro. Finalmente, ia ao encontro de sua amada esposa Vera, que dei-
xara o mundo dos vivos no dia 9 de setembro de 1962. Desde esta data ele só trajaria ternos de 
tecido preto, guardando respeitoso luto. Ele, que por conta de um infarto não pode sair do hospi-
tal e velar a esposa, se reuniria a ela na eternidade, deixando seu bom nome, sua vasta produção 
intelectual, e as eternas saudades nos que conviveram com o gentleman cartesiano que era.
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THEREZINHA DE CASTRO:   

 UMA EXTRAORDINÁRIA MULHER  

* Manuel Cambeses Júnior 

 Foi  com imenso pesar que o mundo acadêmico, de uma 
forma abrangente e, em particular, a Escola Superior de Guerra, as 
Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais e de Comando e Estado-
Maior - do Exército e da Aeronáutica - bem como a Escola de 
Guerra Naval, receberam a triste notícia do falecimento da ilustre 
Professora Therezinha de Castro, ocorrido em Portugal, em 
fevereiro de 2000, onde participava, como conferencista convidada, 
de um Simpósio, no Instituto de Defesa Nacional, naquele país. 

Com o desaparecimento da insigne mestra, perdeu o Brasil 
um de seus mais ilustres e valorosos filhos. 

Foi ela uma figura humana ímpar. Cultura extraordinária, 
inteligência brilhante, historiadora, geógrafa, pesquisadora, 
escritora, professora e profunda conhecedora de Geopolítica. 

Therezinha de Castro era de uma personalidade tão 
multifacetada e rica em sua abrangência, que com extrema 
facilidade encontramos adjetivos laudatórios para definir a sua 
intensa vida intelectual e a brilhante trajetória percorrida durante 
várias décadas no exercício da dignificante arte de ensinar e 
transmitir seus profícuos conhecimentos a várias gerações de 
brasileiros. 

Não seria difícil distinguir-se entre as várias nuanças de sua 
marcante personalidade a de maior significação. Destacava-se, 
entretanto, o seu devotado amor ao magistério, seu acendrado 
patriotismo e seus inquebrantáveis dotes morais. 

Há pessoas que se identificam com a História pelo 
desempenho extraordinário de sua missão, nas exigências de cada 
época. Therezinha de Castro foi uma delas. Geógrafa do IBGE; 
Professora do Colégio Pedro II e da Faculdade FAHUPE; 
conferencista das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército 
de da Aeronáutica, da Escola de Guerra Naval, das Escolas de 
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica e do Exército, da 
Escola Superior de Guerra e das Delegacias da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), espraiadas por 
todo o País. Ademais, freqüentemente, era convidada para realizar 
conferências, versando sobre Geopolítica, em vários países da 
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América do Sul e em Portugal destacando-se, nessas 
oportunidades, por seu reconhecido talento, pelo brilho de suas 
idéias e por sua imensa bagagem cultural. 

Como renomada autoridade em Geopolítica, reconhecida 
internacionalmente, perseguiu a tese de que o Brasil deveria 
reivindicar o seu espaço no Continente Antártico, através de um 
belíssimo trabalho intitulado: “Antártica: Teoria da Defrontação”. 
Anos mais tarde veria sua luta coroada de êxito e hoje a presença do 
Brasil na Antártica é uma feliz realidade. 

De maneira análoga instigou, através de inúmeros trabalhos, 
o despertar do Brasil para a importância estratégica do Atlântico Sul 
no contexto da segurança hemisférica. 

Seus inúmeros livros publicados no Brasil e no exterior 
conferem-lhe especial destaque no meio acadêmico, e uma notável 
repercussão como intelectual da mais alta envergadura, a níveis 
nacional e internacional. 

A par de suas inúmeras virtudes intelectuais, a inolvidável 
professora tinha como paradigma de vida a transparência e a 
sinceridade. Porte altivo, coragem e determinação, integridade 
moral e honestidade, aliados a um coração terno e generoso, lhe 
outorgaram uma personalidade muito especial, tal qual o raro 
brilho de um cristal puro e radiante de luz. 

O Brasil deve à professora Therezinha de Castro o 
reconhecimento pela dedicação, competência e patriotismo que 
demonstrou durante toda a sua extraordinária carreira, sem medir 
esforços para elevar e honrar a imagem de nosso País no cenário 
internacional. 

Estamos certos de que a nossa querida mestra morreu 
tranqüila quanto ao julgamento de seus concidadãos. A Pátria 
saberá honrá-la, quando a perspectiva do tempo permitir uma 
avaliação mais exata de sua obra e um conhecimento perfeito de sua 
pureza de intenções. 

À época de seu desenlace, sentimos e compartilhamos com 
seus entes queridos a amargura deste momento inexorável da 
existência humana, última parte do desenrolar de uma vida em que 
o gênero humano – a exemplo das brilhantes e inolvidáveis 
conferências proferidas pela insigne mestra – realiza uma 
introdução, deslancha um desenvolvimento e, finalmente, vê 
chegado o momento de sua conclusão. 



Therezinha de Castro: uma extraordinária mulher ......................................              19

Esteja onde estiver Professora Therezinha, receba os nossos 
agradecimentos pela prestimosa atenção e carinho dispensados à 
cultura nacional. Que seus edificantes atributos intelectuais e 
intensa dedicação ao Magistério, ecoem por muito tempo em todas 
as instituições acadêmicas e em todos os rincões deste nosso Brasil. 

Descanse em paz querida mestra. 

 

* O autor é Coronel-Aviador R/R 

 





Carlos Delgado de Carvalho*

Therezinha de Castro**

“Não é o posto que honra o homem; é o homem que honra o posto”. 

Periandro 

O livro Pedro II e a condessa de Barral, escrito pelo neto desta última, mar-
quês do mesmo nome, baseado em cartas trocadas no final do Século XIX por 
esses dois personagens, nos traz a seguinte informação. A esposa de Carlos Dias 
Delgado de Carvalho, nascida Lydia Tourinho, havia dado à luz ao seu primeiro 
filho; era um menino tão fraquinho, que por certo não iria vingar. Prognóstico 
errado - o menino viveria a plenitude de seus 96 anos, e quem na realidade não 
sobreviveria seria a mãe, que 20 dias depois expirava, vítima da febre puerperal. 

∗ Originalmente elaborado para publicação nesta mesma Série, Memória Institucional, em 1995.
∗∗ Geógrafa do IBGE e Professora do Colégio Pedro II.  
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O menino, nascido em Paris a 10 de abril de 1884, na Legação do Brasil, onde 
o pai exercia o cargo de Secretário, receberia o nome de Carlos Delgado de Carvalho. 
Quase o nome do pai, mas não o mesmo.

 O que era a Europa, ou mais particularmente a França, no momento em que 
nascia Carlos Delgado de Carvalho? 

A indústria, graças aos progressos técnicos e aperfeiçoamento dos equipamentos 
mecânicos estava em franco desenvolvimento, sobretudo nos setores têxtil e metalúrgico. 
Já a agricultura estava em baixa, pois os progressos nos meios de transporte e a queda 
nos fretes dos preços facilitavam a chegada à Europa Central e Ocidental de produtos 
provenientes dos Estados Unidos e mesmo da América do Sul. A adoção de processos 
frigoríficos facilitava as exportações de carne da Argentina, mas, apesar de consumir o 
nosso café, para o francês médio da época Buenos Aires era a capital do Brasil. 

Impunha-se o protecionismo, e no ano de 1885 os cereais estrangeiros passavam 
a ser pesadamente taxados em França, que a Lei Méline (1892) enfeixaria num sistema 
protecionista conjunto. A guerra aduaneira afetaria o relacionamento político dos países 
europeus, e a revista Estados Unidos da Europa, criada sob a égide de Victor Hugo e Ga-
ribaldi, desapareceria em 1888. 

Assim, Delgado de Carvalho nascia e viveria numa Europa que ignorava o Brasil 
e onde se tomara utópica a existência de interesses coletivos, a ponto de provocar ironias 
em Bismarck, o artífice da unidade alemã. “É falta de bom-senso pensar-se numa Europa. 
Mesmo em se tratando da noção geográfica é tudo ficção e, insustentável” (RENOUVIN, 
1955, t.6, p. 14).

O patriotismo agressivo seria a tônica nessa Europa, no momento em que Del-
gado de Carvalho, batizado na Igreja de Saint Philipe de Roulle, em Paris, era entre-
gue à avó materna; o pai viúvo não poderia criá-lo, daí seus primeiros anos de vida 
terem sido transcorridos em Londres, com a avó, na casa de uma tia de sua mãe, unida 
por casamento à família Barttlet James. Seus tios não possuíam filhos, e como única 
criança viveria cercado de carinho, num lar que foi todo seu até que completasse sete 
anos de idade. 

Nesse período, aos cinco anos, sentia-se muito importante por dois fatos que me 
contou várias vezes - o primeiro, porque passou a lhe ser permitido levar o tio até a es-
quina mais próxima, quando este ia para o seu trabalho num banco; segundo, por haver 
atravessado o Canal da Mancha pela segunda vez (a primeira o fizera ainda recém-nas-
cido) para, em Paris, ir conhecer Pedro II, o Imperador de sua pátria que não conhecia 
e que se tornara república. 

Dessa época recordava o seguinte. Estava em Londres, na sala, brincando com 
seus inseparáveis soldadinhos de chumbo1 quando ouviu a avó dizer em português (o 
idioma que falava com a filha quando não desejava que o neto percebesse o assunto): - 
acabo de saber que foi proclamada a república no Brasil!”

E, antes que a tia se manifestasse, retrucou o menino interessado: “República?”. 
Ao que a avó mudou logo de assunto concluindo: - “Parece-me que este menino já está 
entendendo o português”.  

Com a chegada de Pedro II a Paris, foi com a avó cumprimentar o Imperador 
deposto em 15 de novembro de 1889. Tinha ainda cinco anos quando se viu diante da-
quele homem muito alto, olhos claros, barba e cabelos brancos, que passou a mão em 
sua cabeça perguntando-lhe o nome. Da rápida pergunta à grande desilusão com a voz 
fina2 do Imperador. 

Imperador que também foi procurado pelos diplomatas com cargos na Europa, 
para o formal pedido de demissão. De alguns aceitou prontamente; um deles o do próprio 
pai de Delgado de Carvalho. A outros negou, e entre esses estava o barão do Rio Branco, 
que do Conde de Nioac receberia o seguinte telegrama - “Frase textual: sei tudo quero-lhe 
muito, peço que fique; é seu dever, sirva seu país” (VIANA FILHO, 1958, p. 176). 

1 Brinquedo precioso que guardou até morrer numa belíssima caixa de madeira; soldadinhos que eu o vi armar várias vezes, 
em posição de combate, em Copacabana, no seu apartamento do 11º andar da Rua Siqueira Campos, 7.

2 Uma doença na garganta, quando ainda adolescente, afetou-lhe as cordas vocais.
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Continuaria Rio Branco no Consulado de Liverpool, enquanto retomava o meni-
no Delgado de Carvalho para Londres com sua avó. 

Viveria ainda por algum tempo naquela Inglaterra, que valendo-se de seu esplên-
dido isolamento deixava de participar, pelo menos mais diretamente daquelas atribula-
ções que assolavam a Europa Continental. Daquela Europa, que em inúmeras guerras 
deixara nos receosos países profundas marcas de invasões, que a Inglaterra, pelo menos 
desde 1066 desconhecia. Viveria Delgado de Carvalho, ainda em sua primeira infância, 
numa Inglaterra, maior produtora de carvão, o combustível nobre da época que lhe con-
feria primazia na metalurgia e indústria têxtil. Nela se encontrava o grande entreposto 
para o qual fluíam matérias-primas enviadas de outros continentes e gêneros alimentí-
cios coloniais que o comércio inglês redistribuía para a Europa Continental. 

Neste cenário de prosperidade econômica, numa Londres que era o centro finan-
ceiro do Mundo, viveu com todo conforto, cercado de carinho na casa do tio Barttlet 
James. Mas... esse seu destino sofreria brusca transformação quando Delgado de Car-
valho completou sete anos de idade. 

Em 1891, casava-se seu pai pela segunda vez, e o menino, retirado do convívio 
dos familiares de Londres, era levado para Montreux, na Suíça. Sua avó, profundamen-
te abalada, faleceria pouco depois. 

Ia o menino, ainda em tenra idade, viver no continente já bastante conturbado. 
De um lado, o novo colonialismo da expansão pela África, que o Congresso de Berlim 
(1893-1894) havia repartido desigualmente, sem acalmar os ânimos; do outro lado, a Rús-
sia procurando tirar proveito da fraqueza do Império Otomano - o homem doente da Europa 
caminhava para os Balcãs a fim de obter, no Mediterrâneo, acesso a “um mar livre”. 

Os motivos geoestratégicos eram invocados naquela ordem mundial nos fins 
do Século XIX. A expansão colonial era indispensável, pois permitiria a aquisição 
de pontos de apoio naval dos quais dependia a segurança das comunicações. Neste 
contexto, as potências da época tinham favorecidas as suas respectivas expansões 
para a África, Ásia e Oceania, pois nem a Alemanha, nem o Japão, e muito menos os 
Estados Unidos participavam dessa nova partilha do Mundo, que se preparava para 
enfrentar um grande conflito. Era este o cenário político no qual viveria, e nessa 
História viva, viveria repartindo seu tempo de infância e pré-adolescência entre as 
cidades de Montreux e Lyon. 

A primeira, pacata cidade da Suíça, no Cantão de Vaux, na margem direita do 
Lago de Genebra, formada por duas Comunas: Montreux-Châtelard, a mais populosa 
e Montreux-Planches, onde seu pai morou por algum tempo. Já a Cidade de Lyon, na 
confluência dos Rios Ródano e Saôna, bem mais movimentada, se destacava pela prós-
pera indústria da seda. 

Na Suíça, passava as férias em casa do pai que não lhe devotava grandes simpa-
tias, e da madrasta (cujo nome evitava mencionar quando dela falava), mais velha do 
que ele apenas oito anos, e que também não o admirava. Observando-se aí o grande 
contraste com o lar afetuoso que tivera em Londres. 

Para fugir talvez ao ambiente de certo modo hostil, costumava dar grandes pas-
seios a pé pelas margens do lago3. O costume das caminhadas, manteve-o depois. De 
certa feita, já beirando os 70 anos foi de Copacabana, pelo aterro do Flamengo, até a 
Avenida Beira-Mar, 436, onde, no 8° andar do Conselho Nacional de Geografia, tinha a 
sua sala de trabalho; foi aí que se iniciou a longa série de fascículos do Atlas de relações 
internacionais, que produziu para o IBGE. Em Petrópolis, costumava ir de Valparaízo, 
bairro onde possuía uma casa na Rua Visconde do Uruguai, até pontos bem longín-
quos, inclusive o Museu Imperial. 

Em Lyon, dos 11 aos 18 anos passaria o período escolar no internato dos Domi-
nicanos. Essa estadia, contou-me, transformou-o num agnóstico; e, mesmo adepto da 
doutrina que declarava inacessível o absoluto ao espírito humano, foi sempre admira-

3  Num desses passeios bem mais prolongado, em 1898, aos 14 anos, avistou Elizabeth Amalie Eugenie, popularizada como 
Sissi, e chegou a cumprimentá-la quando tomava o barco para ir até Genebra, onde seria assassinada pelo anarquista Luc-
cheni. Ela era a esposa de Francisco José I, Imperador da Áustria.
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dor dos Dominicanos, tendo, no Rio, sido grande a sua amizade com Frei Pierre Secon-
di, que o visitava para longas conversas em francês, nos seus últimos anos de vida. 

Recordavam então o passado já distante, em bom e fluente francês, levando o 
frade a dar boas gargalhadas, quando passava para o dialeto marselhês, e desse me 
ficaram algumas palavras como cadiera (cadeira) e cachimbau (cachimbo). 

Recordação até certo ponto dramática era sempre a de seu ingresso, aos 11 anos, 
naquele imenso e vetusto educandário dos padres dominicanos de Lyon. O momento 
seria contrastante, pois a liberdade de que gozara na Suíça, e o passeio de trem que 
fizera sozinho pela Alemanha4, poucos meses antes, e que classificava como o canto do 
cisne, chocavam-se frontalmente. 

Praticamente recluso no colégio, sua família passaria a ser os colegas e os padres. 
Mas, sempre de bom-humor ainda conseguia destacar alguns prazeres, sobretudo nos 
sábados, quando era servido aos alunos o bife com batatas fritas, seu prato preferido até 
o fim da vida. Contava que costumava barganhar esse repasto com colegas desejosos de 
escapar do banho mensal obrigatório; assim, era comum um do grupo escalado contra-
tar o Carlôs, como era chamado, para substituí-lo como voluntário. 

Marcante foi o seu diálogo com o Diretor Dominicano, ao ser entrevistado no 
colégio, onde seria entregue por seu pai. Perguntado sobre os idiomas que falava, o me-
nino de 11 anos mencionou o francês, o inglês; dominava também o alemão e o treinara 
na viagem há pouco realizada, já o português, língua de seus ascendentes, entendia 
alguma coisa, mas não sabia falar, pois não lhe haviam ensinado. Esse fato caracteriza 
bem o profundo desprezo que seu pai nutria pelo Brasil, por haver substituído o regime 
monarquista pelo republicano. 

Inquirido sobre o que sabia de História, foi pronta a sua resposta: “Sei tudo desde 
Adão até Sady Carnot”. Bem atualizado, pois Sady Carnot, presidente da França, havia 
sido assassinado em 1894, ou seja, no ano anterior, naquela mesma cidade de Lyon, pelo 
anarquista Caserio. Observando- se que a História seria, ao lado da Geografia e línguas 
estrangeiras, as suas matérias preferidas. 

A França do seu período escolar atravessaria uma fase dinâmica e turbulenta. 
Entrava em cena o General Boulanger várias vezes eleito deputado pelos realistas, don-
de sua disposição de fazer brecha na república para implantar a monarquia do antigo 
regime. Mas, como chefe do Partido Bonapartista no Colégio, Delgado de Carvalho 
tendia bem mais para o regime imperial. Em contrapartida se dizia socialista, pois nesse 
mesmo ano de 1894 uma lei permitia a formação de Sindicatos exigidos pelos comunis-
tas, que daria, no ano seguinte, origem à Confederação Geral do Trabalho - CGT à qual 
caberia a imposição das leis trabalhistas. 

Ainda em 1894 era acusado de espionagem e traição o Capitão Dreyfus, oficial 
francês de origem israelita. Condenado, provocou a divisão da opinião pública gerando 
crise entre Revisionistas, entre os quais se incluíam ele e seu pai, e Anti-Revisionistas. 
Contou-me, então, que, muitas vezes, para provocar o pai declarava-se Anti-Revisionis-
ta; a rebeldia já começava a penetrar na formação de sua personalidade. Justificava o 
ato com gírias que sempre usava - achei que poderia conquistar meu pai mostrando-me 
espírito de porco, já que nada havia conseguido mantendo-me como vaquinha de pre-
sépio; mas, infelizmente enganei-me. 

Estudante em Lyon viu se desenvolver a política anti clerical lançada já há alguns 
anos por Jules Ferry, quando Ministro da Instrução Pública; política dirigida principal-
mente contra as Congregações, que, como a dos dominicanos, seus educadores deti-
nham a maioria dos estabelecimentos secundários. 

Em 1902, aos 18 anos, já iniciado o Século XX, deixa o Colégio para participar de 
um Mundo em ebulição; a opinião pública voltava-se para a política exterior, pois já era 
nítida a rivalidade franco-alemã. Impunha-se o problema da defesa nacional que leva-
ria o país, posteriormente, a uma reorganização militar sob a autoridade do General Jo-
ffre, para finalmente fazer frente à chamada Primeira Guerra Mundial. O fato histórico 

4 Contou-me que o pai comprou-lhe um passe com direito a visitar várias cidades alemãs... levou-o até o trem, e 
sozinho ele circulou por esse país, onde pôde treinar o idioma que aprendera na Suíça.
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do momento, levando no bojo o seu desajuste familiar, inclinaria Delgado de Carvalho 
para a carreira militar. 

Toda essa História por ele presenciada era contada e revivida nos mínimos de-
talhes, em nossas conversas para descanso do almoço em seu apartamento na Siqueira 
Campos, n° 75. Sentado na sua bergère predileta, num ângulo entre duas estantes de 
livros, coincidentemente, relativos ao Brasil, entre baforadas do seu cachimbo, alimen-
tado pelo fumo Half and Half, ele me transportava para esse passado tão remoto para 
mim, mas sempre presente para ele. 

E... seu destino mudaria mais uma vez.
Para não ter que ir morar na Suíça, sentaria praça no Exército Francês. E, com 

esse ato, sem que o soubesse, perderia a sua nacionalidade brasileira até então de di-
reito, por haver nascido em Paris, mas na Legação do Brasil, com seu pai em serviço 
diplomático. 

Viveria então anos de intensa paixão pela carreira militar, tendo na Cavalaria a sua 
Arma predileta; mais um desencontro, pois o pai o desejava na carreira diplomática. 

A dura vida no Exército associada à eterna carência afetiva, ligaram-no intensa 
e singularmente à Bagace. Falava de sua Bagace com saudades, carinho e muita emoção. 
Era uma égua muito mansa que o servia, e em cujo dorso dormiu várias vezes quando 
em manobras. 

Numa dessas manobras militares, em pleno verão, o destino daquele jovem deci-
dido a seguir carreira militar transmudaria outra vez, por conta de um fato que poderia, 
mas não seria evitado. 

O ano - 1904; o local - Marselha, na boca do Ródano, que a recente abertura do Canal 
de Suez transformara em grande centro comercial. Era então bem forte o calor e muita a 
sede da soldadesca após várias horas de exercício forçado. Eis que, a frente dele e de alguns 
colegas, surge num buraco, atraente poça d’água. Alguns a ela se atiraram com avidez, e en-
tre eles, o jovem sargento Carlos Delgado de Carvalho, contrariando as ordens do Capitão, 
que procurando impedir o ato insensato, chicoteava os que teimavam em matar a sede. O 
resultado: contrairia o tifo, que levaria para o túmulo vários de seus companheiros. 

Recordando o fato, mostrava-me, já então bem idoso, quase na casa dos 90,   mas 
ainda redigindo O Atlas de relações internacionais, que na juventude as ilusões e esperan-
ças vãs caíam sobre ele como folhas mortas, mas que em compensação as altas verdades 
apareceriam com muito mais brilho. 

Com tifo, seria internado no Hospital Militar de Marselha, onde durante alguns 
meses esteve entre a vida e a morte, chegando mesmo a receber a extrema-unção. Caiu-
lhe todo o cabelo, ficou magro e debilitado; estava definitivamente cancelada a carreira 
na Cavalaria que pretendia seguir cursando Saint-Cyr. Falou-me várias vezes do grande 
sonho de ingressar na Escola Especial Militar de Saint-Cyr, criada em 1803, em Fontai-
nebleau, por aquele que no Colégio de Lyon fora o seu ídolo - Napoleão Bonaparte. 
Contava-me sobre suas antigas instalações na Casa Real de S. Luiz; após o armistício 
de 1940, foi transferida para Aix-en-Provence e, depois para Chercell (1943-1945), que 
visitou quando de uma de suas viagens a Paris. A Segunda Guerra Mundial havia des-
truído as edificações de Saint-Cyr instalada em Coetquidan depois de 1946. Foi rever a 
sua perdida Saint-Cyr que sempre seguiu de longe - no espaço e no tempo. 

No entanto, a carreira militar ainda iria ser tentada. E quando se recordava dessa 
teimosia, citava André Gide - “quando se é jovem, escolhe-se um caminho entre cem... 
depois, passa-se o resto da vida na nostalgia da vida dos outros noventa e nove”. 

Iria tentar a carreira militar via batalhão suicida que operava na Argélia; note-
se, aí ainda, por falta de estímulo familiar, o desejo de desaparecer desse Mundo que 
definia como uma “bola para onde viera sem ser cheirado nem consultado”. Maneira 
bastante desdenhosa de se referir ao próprio nascimento e vida solitária da adolescên-
cia e início da juventude. 

5 A idade avançada, o desejo de prosseguir na elaboração do Atlas de relações internacionais para o IBGE, levaram o Conselho 
Nacional de Geografia, onde eu já era geógrafa, a consentir que o nosso Setor de Geopolítica, fiado na gestão de Deoclécio 
de Paranhos Antunes como Secretário Geral, passasse a funcionar na residência de Delgado de Carvalho, a partir de 1962. 
O termo Geopolítica, suprimido pouco depois, foi oficializado como Setor de Geografia Internacional.
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Cada trecho de sua vida era uma lição de História envolvida na sua estória. Já 
que a Legião Estrangeira que estava pleiteando era formação do Exército Francês criada 
na Argélia em 1831, composta por soldados voluntários para o serviço do país. Com-
preendia entre outros Regimentos, o da Cavalaria, cujo Quartel Central se situava em 
Sidi-bel-Abbés. A divisa - Honneur et Fidélité (honra e fidelidade), o quepe branco, as 
dragonas nas cores verde e vermelha passaram a fazer parte de seus sonhos tão logo 
tivera alta do Hospital Militar de Marselha. Estava à beira do Mediterrâneo e dali para 
a Argélia seria apenas um passo; passo que não deu, pois lá também não o aceitaram. A 
carreira militar passava a ser apenas um caminho entre cem... teria, pois, que optar por 
um dos outros noventa e nove. 

Um ideal perdido é difícil de se aceitar, conjecturava visivelmente emocionado, 
pois ele não cresce como a unha cortada. Mas... havia sobrevivido ao tifo, teria ainda que 
continuar nessa bola, e um rumo deveria tomar. Mais uma vez mudava o seu destino! 

Foi para Lausanne, no Cantão de Vaud, já na margem norte do Lago de Genebra, 
para onde mudara-se seu pai. Aí lecionou, por pouco tempo, História moderna no Colé-
gio de Champitet, pois ainda no ano de 1905 retomava a Paris, ingressando na École Li-
bre des Sciences Politiques. Na capital francesa, onde nascera, dizia-me, sentia-se como 
se em casa estivesse; conhecia palmo a palmo. Sem nada ter visto, conheci também 
Paris, tantos eram os detalhes que ele me trazia e os postais que mostrava, muitos dos 
quais legendados e comigo ainda guardados. 

Na Ilha da Cité, a famosa Notre Dame, e aí entrava em cena o Victor Hugo, escritor 
monarquista francês, que falecera no ano seguinte ao seu nascimento. Esse o havia inspi-
rado no modo de comer; como o escritor, dedicava amor físico ao prato no qual começara 
a comer e não permitia que não o trocassem após a salada; também, como o autor de Os 
miseráveis, gostava de misturar todos os pratos oferecidos na refeição. A sobremesa... nun-
ca como os brasileiros, sempre como os franceses - o doce antes da fruta. Toalha na mesa... 
jamais; o jogo americano era não só prático, como bem mais higiênico. 

Sentia naquele universitário o Sena deslizar - a vida financeira e comercial dos 
boulevards na margem direita. As valsas dolentes dentre as quais a sua preferida que 
cantarolava muito desafinado e que assim começava: - Rien ne si bleu ... que le bleu de tes 
yeux. O Soneto D”Anvers que declamava, ainda, guardo-o numa folha de papel por ele 
manuscrita. 

Fazia-lhe muito bem recordar... e muito me fez aprender nos 23 anos que juntos 
trabalhamos para o IBGE. Sem que ele o percebesse, depois das conversas procurava 
tudo anotar; seu passado ficava comigo neste caderno de notas; o presente ele mesmo 
resumia em pequenas agendas anuais que chamava de calepin. 

De seu passado em Paris, familiarizei-me com o Palais-Royal, com a Rue Rivoli e 
sobretudo com a Ópera, que frequentou como penetra, de fraque e cartola emprestados, 
pois para viver dispunha apenas da pequena herança que a mãe lhe deixara. Descrevia-
me a Paris dos Champs-Ellysées que lhe mudara a vida, mas não lhe roubara o ídolo 
Bonaparte; as largas avenidas abrindo-se em leque ao redor do Arco do Triunfo que, 
com orgulho frisava, nascera graças a um decreto de Napoleão em 1806, embora só 
inaugurado em 1832, curiosamente no ano em que falecia tuberculoso em Viena, seu 
único filho. E, nessa História viva ficava-se sabendo porque na França não se teve um 
Napoleão II - apenas o primeiro e deste o sobrinho, que foi o Napoleão III. 

Na margem esquerda do Sena pululava o centro da vida política, artística e in-
telectual; ali as livrarias atraíam aquele jovem sequioso do saber. Universitário que vi-
via numa Paris de prédios muito antigos, alguns mal conservados, e casas individuais, 
muitas das quais insalubres. Métodos rudimentares de higiene só começam a ser im-
plantados após a Primeira Guerra Mundial. Muito nesse setor deveu-se aos Estados 
Unidos, que, como europeu, desdenhava; depois arrependeu-se e confessava que muito 
sentiu só havê-lo visitado depois dos 40 anos. 

Na velha Paris, dividia um quarto com o maior amigo e quase irmão Pierre Da-
niel. Mudava a sua expressão quando dele falava com um carinho poucas vezes de-
monstrado; das tardes quando voltavam de suas escolas (Pierre Daniel cursava me-
dicina), trazendo uma garrafa de vinho e bisnaga de pão debaixo do braço, que sem 
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nenhuma higiene era vendida desembrulhada. O traço comum na feliz convivência 
estava no fato de serem ambos muito organizados; razão pela qual não davam muito 
trabalho à fiel empregada que lhes arrumava o quarto. Desta nunca lhe soube o nome, 
pois ele a apelidara de Curigane; nunca lhe perguntei a origem de tal nome. 

Foi metódica a vida universitária em Paris, e para melhor sobreviver teve que se 
improvisar em jornalista, escrevendo artigos sobre política internacional para jornais 
suíço e francês. Daí adviria mais um choque com o pai. Apesar de bonapartista, Del-
gado de Carvalho acatara a república como fato consumado, sobretudo no Brasil, pelo 
qual já começava a se interessar. Esse seu conformismo desagradava profundamente o 
monarquismo ferrenho do pai, que mesmo nos nobres jantares à luz de vela em sua casa 
de Lausanne, nas raras vezes em que via o filho, o impedia de mencionar, perguntar ou 
questionar sobre o Brasil. País que por certo já estava na mira de sua futura tese, pois 
cabia perfeitamente na máxima de Napoleão que sempre me repetia - “Só os imbecis é 
que não mudam”. 

Ali era o reduto dos monarquistas e, consequentemente, de descontentes. Era, 
pois, preciso averiguar, sobretudo experimentar, tal como sugeria Bacon, pois todas as 
cores estão de pleno acordo no escuro. Assim, Delgado de Carvalho seria tomado do intenso 
desejo de conhecer aquele Brasil tão vilipendiado. Afinal, neste País haviam nascido 
seus pais, seus avós e foram famosos os seus bisavôs - o visconde do Uruguai e o viscon-
de de Itaboraí. O primeiro, por linha materna, chamava-se Paulino José Soares de Sou-
za; fora hábil diplomata, organizador do corpo diplomático e, entre outras atividades, 
negociara em Paris (1855) a questão de limites com a Guiana Francesa. O segundo, pelo 
lado paterno, apresentava muita semelhança física com o bisneto, até mesmo no gesto 
de sustentar a cabeça com um dedo apoiado no queixo e dois na face; seu nome - Joa-
quim José Rodrigues Torres, o criador do Banco do Brasil (1853) e que Pandiá Calógeras 
definiu como um dos mais eminentes financistas que o Brasil tem possuído. Logo no hall de 
entrada de seu apartamento em Copacabana havia uma mesinha console junto à parede 
contígua à porta (de ferro e vidro) - ali, lado a lado em porta-retrato a figura desses seus 
dois ancestrais brasileiros. 

Para doutorar-se na Escola de Ciências Políticas de Paris, teria o então jovem uni-
versitário que escrever uma tese e essa, já havia decidido - seria sobre o Brasil. Decisão 
que viria mais uma vez mudar o rumo de sua vida. 

O pai, de antemão, iria preveni-lo - se ousasse pôr os pés no Brasil seria deserda-
do e cortadas para sempre as relações familiares. Mas, ainda na Suíça, tendo a reprova-
ção incondicional do pai, receberia apoio pleno de Alberto d’Oliveira, o encarregado de 
negócios de Portugal. Esse poeta portuense, estilista elegante e primoroso, o incentivou, 
mesmo que contrariando ao pai, a vir para o Brasil; este, além de sua pátria verdadeira, 
era, sem dúvida alguma, um País promissor onde ele, na plenitude de sua juventude, 
poderia viver e desfrutar de futuro brilhante. 

O “bilhete do navio custou-me 600 mil réis”, costumava dizer, e completava - 
“custou- me também a herança paterna”. Sem outros filhos, seu pai doou imediatamen-
te a parte que lhe caberia à segunda esposa e esta ao falecer transferiu tudo para a mu-
nicipalidade de Lausanne. Eis aí a razão pela qual a cidade homenageia seu benfeitor 
com a Rue Delgado de Carvalho. 

Sem reivindicar seus direitos, acatou a vontade do pai e tudo o que veio a possuir 
a partir de então passaria a dever ao seu próprio esforço e sobretudo ao Brasil. Assim, o 
que de um lado parecia ser mais um fracasso em sua vida, foi, na realidade, a oportuni-
dade de começar, inteligentemente, tudo de novo. 

Recife foi o primeiro ponto de terra brasileira a ser vista, muito superficialmente 
pelo jovem; lá recordava-se de haver saído do navio e em terra, nas imediações, ter to-
mado uma xícara de café com leite. No cais do porto do Rio de Janeiro, seria recebido, 
em 13 de agosto de 1906, por Mathias Roxo, que se tornara seu amigo em Paris; tinha 
então apenas 22 anos, via e viveria o seu Brasil, que lhe reservava pela frente um futuro 
todo brilhante. Fora profético o português Alberto d’Oliveira! 

A cidade que o abrigaria era bem diferente da Paris em que vivia. Era calma e pa-
chorrenta, suas ruas em geral estreitas, veículos de tração animal, o tílburi para os mais 
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apressados (médicos ou parteiras), automóveis eram coisas raras. Fazia apenas dois 
anos que a Capital Federal entrara na era de melhoramento - Francisco de Paula Rodri-
gues Alves era o Presidente e Francisco Pereira Passos, o Prefeito. No centro da cidade, 
as velhas e sujas vielas começavam a dar lugar à Avenida Central (atual Rio Branco), 
Gomes Freire, Mém de Sá, etc. O serviço de bondes eletrificados viria a ser uniformiza-
do pela The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Comp. Ltda. 

Em sua História da cidade do Rio de Janeiro, publicada em 1926, dava testemu-
nho do que em parte chegara a ser testemunha ocular. “Um progresso considerável 
foi também realizado no calçamento das ruas que era péssimo ou então inexistente; 
foram asfaltadas as artérias principais. Muitas ruas foram retificadas no seu alinha-
mento, outras foram submetidas a recuos progressivos”. Seria uma época de grandes e 
profundas transformações, continua Delgado de Carvalho, para as quais seria “preciso a 
energia do velho de setenta anos que, com sua viajada experiência, e seu entusiasmo 
de moço, levou ao fim seu plano, à custa de um trabalho assíduo diário de muitas 
horas” (CARVALHO, 1926, p. 122-124)6. 

Transformava-se o Rio de Janeiro e também a vida daquele jovem solitário que 
aqui encontraria a sua verdadeira família. A rua do Ouvidor era ainda o centro elegante 
da cidade, mas foi para um hotel da Praça José de Alencar, no político bairro do Catete, 
que o antigo Mathias Roxo instalou o recém-chegado Delgado de Carvalho. No local, 
viam-se ainda velhas construções de aspecto joanino e casas modernas, que o carioca, 
zombeteiramente chamava de estilo compoteira, pelos adornos no beiral do telhado onde 
se criavam mosquitos. 

Motivo para a escolha daquele hotel?!? Quase toda a família de Mathias Roxo 
morava pelas imediações. Era, ainda, o sítio mais próximo da Rua Senador Vergueiro, 
onde estava o palacete da matriarca dos Monteiro de Barros - D. Cecilia Pimenta de 
Morais (sobrenome de casada) que enviuvara muito jovem. Era a avó de Mathias Roxo, 
seu introdutor nessa nova terra da qual ignorava até o idioma. Como a maioria dos 
palacetes7 dessa época, era um casarão amplo no meio de grande jardim e quintal com 
muitas árvores frutíferas. 

Retomou em seguida a Paris para apresentar a jovem esposa; os dois não foram 
recebidos na Suíça, mas em Londres tiveram as benções da velha tia, irmã de sua mãe, 
já viúva, e que o tivera como filho até os sete anos. 

No Brasil, outros costumes, nova vida, agora como chefe de famí1ia. Seu primeiro 
emprego seria o de redator de política internacional do Jornal do Commercio, para o qual 
produziu vários artigos, analisando a turbulência que ia pela Europa, no contexto mun-
dial; era tudo escrito em francês e traduzido, pois ainda não dominava bem o português. 

Por isso, também seu primeiro livro, publicado em 1910 - Le Brésil meridional saía 
em francês e, ainda, assina Carlos Miguel Delgado de Carvalho, pois seu pai ainda vivia. 
Impresso na Imprimérie E. Desfossés, Quai Voltaire, 13 (Paris), a obra com 529 páginas, um 
mapa e numerosos quadros estatísticos, praticamente revolucionava a Geografia no Brasil. 
Valendo-se da Geohistória, descreve a zona cafeeira de São Paulo, a do mate no Paraná e em 
Santa Catarina, e pastagens no Rio Grande do Sul. Alerta o leitor para a existência de um 
Brasil “tão vasto, tão malconhecido e relativamente tão pouco povoado, possuidor de terras 
e climas variados, produtos diversos e riquezas inexploradas bem numerosas”. 

Mas... sua queda maior era pela História; por que iria, inicialmente, enveredar 
pela Geografia? Deixemos que ele mesmo o explique, recorrendo ao prefácio que escre-
veu para a 1a edição da História da civilização brasileira de minha autoria. Datando-o de 
7 de junho de 1969, afirma textualmente: “Quando, no princípio desse século, cheguei 
ao Brasil, tratei logo de me enfronhar um pouco mais na sua História. Adquiri então 
o compêndio de um eminente professor, João Ribeiro, que futuramente iria ser meu 
colega no Colégio Pedro II. Li com prazer e proveito seu admirável manual didático”. A 

6 Essa obra seria re-editada em 1988 pela Prefeitura do Rio de Janeiro (Departamento Geral de Documentação e Informação), 
e lançada no dia 20 de junho no Paço Imperial (Praça XV de Novembro, Rio de Janeiro).

7 Cheguei a conhecê-lo, pois visitei-o, quando já seu proprietário Afonso Bandeira de Mello, casado com Maria Teresa, uma 
Monteiro de Barros.
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mesma opinião não teria das “geografias” que caíram em suas mãos; eram autênticos 
catálogos, obrigando os alunos a decorarem nomes de rios, montanhas, cidades, países; 
e, o pior ainda, quando se tratava do Brasil, a clássica divisão por estados, jamais como 
um todo ou região natural. 

A Geografia e seu ensino precisavam ser modernizados e, para isso, Delgado de 
Carvalho aventurou-se a aprender o português. Comprou uma Gramática - eram tantas 
regras coroadas de tantas exceções, que me confidenciou: “resolvi escrever o português 
por exceção”. 

Seu primeiro livro em português, publicado em 1913, Geographia do Brasil é de-
dicado ao Imperador deposto que conheceu em Paris aos cinco anos; este trabalho, por 
ser inovador, lhe valeria o título de “Pai da Geografia Moderna” no Brasil. Era ainda o 
C.M. Delgado de Carvalho que se transforma distraidamente em C.D. de C. na seguinte 
dedicatória: “À memória de Dom Pedro de Alcântara é dedicado este estudo sobre a 
Terra que tanto amou e onde deixou os maiores exemplos de honestidade, retidão e 
patriotismo” (CARVALHO, 1913). 

É também este o primeiro e único livro com prefaciador; o escolhido foi Oliveira 
Lima, que o datou de setembro de 1913. Principia afirmando: 

[...] o caso do Sr. Delgado de Carvalho é parecido com o meu. Educados ambos fora da 
terra que nos fora berço, ainda que em atmosferas morais brasileiras, assim constituídas 
pelos círculos de família e amigos, tanto mais sedutora nos parecia a pátria distante. A 
mim, encantou-me cedo a sua História, que sorvi haustos românticos nas páginas elo-
qüentes de Southey. Ao Sr. Delgado de Carvalho atraiu-o a Geografia, a terra de preferên-
cia à gente, e que veio para o Brasil pôs-se a palmilhá-la e sobre ele escreveu dois livros de 
impressões, do Sul e de Minas e agora esse tratado corográfico (CARVALHO, 1913).

Observamos, que discreto, Delgado de Carvalho não explicara a Oliveira Lima o 
porquê da Geografia. Não o disse, mas o historiador parece haver captado, pois afirma 
em outro trecho: 

A educação estrangeira pôs nos estudos do autor mais método do que lhe teria podido 
incutir a educação nacional - no Brasil há que ser muito autodidata -, e o seu traba-
lho denuncia felizmente processos de ensino franceses, feitos de clareza e precisão. 
Já a base do tratado, ou manual se não lhe quisermos dar aquele primeiro nome, por 
pomposo e, porventura descabido, representa uma inovação feliz. O Sr. Delgado de 
Carvalho, partindo do princípio racional de que as divisões da Geografia só devem 
ser procuradas na própria Geografia, condena, neste sentido, a divisão administrativa 
por Estados, divisão toda fisicamente convencional e baseia sua descrição nas regiões 
naturais do Brasil (CARVALHO, 1913).

É, pois, Delgado de Carvalho o idealizador da divisão do Brasil em cinco regiões 
naturais, bem como de nossa primeira classificação metódica de clima, publicada em 
volumoso livro  Météorologie du Brésil. A seriedade desta obra, editada em 1916, valeu-lhe 
o direito de se tornar Conselheiro da Royal Meteorological Society of London em 1917, e 
de receber em 1920 a medalha Jansen. Seu prestígio internacional já fora reconhecido no 
Brasil, pois, em 18 de março de 1916, o Instituto Histórico e Geógrafo Brasileiro o elegia 
para exercer o cargo de Professor Extraordinário da Escola de Altos Estudos. Ainda em 
Londres era, em 1918, nomeado Delegado do Brasil na Conferência da Internacional 
Scientific Organization. 

O porquê dessa sua estadia em Londres durante a Primeira Guerra Mundial será 
explicado. Em princípio de 1914, morreu-lhe o pai; foi com toda a família, já formada 
pela esposa e um casal de filhos, render-lhe as últimas homenagens diante do túmulo. 
Logo em seguida estourava o conflito... o retorno, na época só realizado em navio seria 
perigoso; ficou por isso em Londres, onde se manteve como correspondente de guerra, 
e seu livro sobre meteorologia havia sido publicado na Europa, produto de pesquisas 
realizadas no Museu Britânico para onde se dirigia diariamente. 
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Retomando ao Brasil, finda a guerra, coincidentemente chegava à presidência 
da República o nordestino Epitácio Pessoa (1919-1922), almejando priorizar sua região 
sempre tão castigada pelas secas. A notória competência de Delgado de Carvalho leva-
ria Arrojado Lisboa, em 2 de fevereiro de 1921, a nomeá-lo Diretor do Serviço Pluviomé-
trico; de suas pesquisas surgiriam 56 mapas, que, reunidos, seriam publicados no Atlas 
pluviométrico do Nordeste (1931). 

Seu ideal, porém, era o magistério e, no Brasil, sua iniciação seria no Colégio 
Pedro II para o qual concorreu em 1920 à cadeira de Inglês com a tese - Esboço histó-
rico da origem e formação da língua inglesa. Dos três concorrentes, só ele falava o inglês 
fluentemente; mas sua vitória descontentou alguns professores do Colégio que viam 
em Delgado de Carvalho um monarquista, por isso muito ligado a Carlos de Laet. 
Este último era, de fato, monarquista intransigente e, durante a campanha republi-
cana, granjeara inúmeros inimigos. Em 1920 publicara, em plena efervescência do 
modernismo, versos de saudação a D. Pedro II denominados “Predição-Saudação”. 
Quanto a Delgado de Carvalho, a prova documental exibida era a dedicatória feita ao 
Imperador no seu livro de 1913. 

Catedrático de Português do Colégio Pedro II, soube Carlos de Laet que se articu-
lava um movimento no Colégio para impedir a nomeação do aprovado sob pretexto de 
que, não sendo ele brasileiro, estava impedido de ocupar cátedra em estabelecimento 
de ensino do governo. 

Para Delgado de Carvalho, caberia a surpresa de saber-se francês, por haver ser-
vido no Exército de lá; mas logo avisado por Carlos de Laet, naturalizou-se brasileiro 
desarticulando o complot. 

Não lhe interessava, porém, o ensino do inglês, daí ter conseguido dar aulas de 
Sociologia no Colégio Pedro II e depois na Escola Normal (depois Instituto de Educa-
ção), para onde entrou em 1923 e só saiu aposentado pela compulsória aos 70 anos. 

Para as suas normalistas, publicaria a já citada História da cidade do Rio de Janeiro e 
mais cinco trabalhos dedicados à Sociologia, matéria da qual se tornaria catedrático. Em 
ordem apareceram Sociologia (1931, em dois volumes, publicados pela Livraria Fran-
cisco Alves), Sociologia educacional (1933, com 426 páginas, publicado pela Companhia 
Editoria Nacional,), Sociologia e Educação (1934, com  228 páginas, publicado pela Editora 
Guanabara,), Sociologia aplicada (1934, com 304 páginas, publicado pela Companhia Edi-
tora Nacional) e Sociologia educacional (1940, com 426 páginas, publicado pela Compa-
nhia Editora Nacional). 

Quando elaborou este último, já havia visitado os Estados Unidos, daí a justifica-
tiva que faz na Introdução. Historia então que: 

A inclusão desta cadeira de Sociologia aplicada no curso do Instituto de Educação do Dis-
trito Federal pelos Professores Anísio Teixeira e Lourenço Filho veio mostrar a importân-
cia que estes dois reformadores do nosso ensino atribuem à formação social do professor. 
O exemplo, aliás, foi seguido em São Paulo, onde o Professor Fernando Azevedo prestou 
idêntico serviço ao curso normal, 

Conclui então: 

Este primeiro ensaio de Sociologia Educacional é apenas uma tentativa de aclimação, em 
nosso meio, de um ramo de estudos sociológicos especiais, hoje já correntes nos Estados 
Unidos. Este fato explica, em parte, as referências tão freqüentes a fontes norte-america-
nas (CARVALHO, 1940, Introdução). 

Deseuropeizava-se Delgado de Carvalho e, com isto, podemos dizer alçava voos 
bem mais altos. Ainda no âmbito do curso Normal, onde labutou até 1954, publicou em 
1926 a sua Chorographia do Districto Federal. No prefácio redigido por ele em Petrópolis, 
qualifica esse seu livro de 110 páginas, além de um corpo de 23 ilustrações, no final 
editado pela Livraria Francisco Alves, de “primário”. Justificando que assim pode ser 
chamado “quando correspondendo a um ano do curso primário, é destinado a orientar 
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o professorado encarregado de ministrar os ensinamentos do referido ano”. O livro é 
destinado não ao aluno, mas às mestras, já que

[...] após numerosas visitas a nossas escolas municipais e depois de longas conversas com 
as professoras [...] cheguei à conclusão que, dado o elemento discente que freqüenta nossas 
escolas, dados o preparo, a dedicação e a boa vontade que caracterizam o atual corpo docente 
municipal, é preferível, até o quarto ano primário, escrever livros destinados a auxiliar as pro-
fessoras, do que livros destinados diretamente às crianças (CARVALHO, [1926], Prefácio).

Na realidade, essa Corografia vinha bem mais em auxílio à Geografia local, tão 
ignorada quanto malministrada aos estudantes. 

Sua atuação no período Vargas foi intensa e profícua, começando pelo Decreto n° 
19.850, de 11 de abril de 1931, através do qual era nomeado membro do Conselho Nacio-
nal de Educação, como representante do Ensino Secundário Federal. Resultando daí seus 
livros didáticos (para as quatro séries do curso ginasial) de Geografia e História, que, com 
a unificação do ensino e centralizações dos programas no Colégio Pedro II, transformado 
em padrão, iriam servir a toda uma geração de estudantes em todo o Brasil. 

A Geografia do curso ginasial de então começava no primeiro ano pela parte geral 
de seu conhecimento nos setores físico, político e humano. Os continentes entravam no 
segundo ano, e na nota preliminar que abre o compêndio, Delgado de Carvalho justifica 
que, vencida a primeira etapa, aos 13 anos mais ou menos, o aluno já estaria preparado 
para aplicar as noções precisas que aprendera no ano anterior ao mundo do qual fazia 
parte. Importante nessa nota preliminar (CARVALHO, 1923), é sua posição quanto à gra-
fia dos topônimos: “Quando não existem formas vernáculas já vulgarizadas e conhecidas 
de todos os interessados, evitamos abrasileirar os nomes estrangeiros por causa do perigo 
de cair no extremo e de apresentar palavras que atlas nenhum utiliza.” Assim podemos 
considerar Londres como palavra definitiva no lugar de London, mas é absurdo transfor-
mar no futuro do verbo ir - “Irão”, o país que, na realidade, se chama Irã. 

Quando no IBGE tentou uniformizar os topônimos internacionais, depois que 
o órgão havia tomado tal atitude com relação aos nacionais. Elaborou então páginas 
com colunas encimadas pelas palavras - alemão, inglês, francês, italiano, espanhol e 
português; nesta última, seria escrito o topônimo adotado pela maioria dos vários atlas 
consultados. Mas, estava-se no final da gestão de Jurandyr Pires Ferreira, na presidên-
cia do IBGE, que pretendia apoiar a ideia; a mudança do governo Kubitschek para o de 
Jânio Quadros faria abortar a ideia. 

O prognóstico que fizera ainda em 1943 de que - “muito em breve serão tomadas 
pelas autoridades competentes certas medidas que limitarão possíveis divergências”, 
essas continuam. Em publicações do mesmo Ministério da Educação, o Atlas geográfico 
e o Atlas histórico da Fundação de Auxílio ao Estudante - FAE divergem. No primeiro, 
a FAE aceita as grafias, por exemplo de Romênia, Camarões e Amsterdan; no segundo, 
aparecem a Rumânia, o Camerum e Amsterdam. Urge, pois, por parte do IBGE, um 
trabalho sério e meticuloso sobre os topônimos internacionais. 

Após o governo Jânio Quadros, a colaboração de Delgado de Carvalho ao IBGE 
através do Atlas de relações internacionais passou a ser feita de seu apartamento em Co-
pacabana, como já nos referimos. No interregno saindo da Beira Mar, 436 - 8° andar, 
trabalhou Delgado de Carvalho na Frank1in Roosevelt, 146, onde também estava a Pre-
sidência do IBGE. Aí foi feito o Atlas de relações internacionais em um volume, com dese-
nho cartográfico de Martinho Correia e Castro e retratos a bico de pena de Ivan Wasth 
Rodrigues. O setor já se denominava de Geografia Internacional. No prefácio, a grande 
realidade - saía a geopolítica do setor estritamente militar para o civil, e caberia ao IBGE 
esse grande feito; daí as palavras de seu Presidente em exercício: 

O Atlas que ora se apresenta tem um valor muito expressivo para o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e, porque não dizer, para o Brasil. É ele a primeira grande publica-
ção de geopolítica realizada no Setor de Geografia Internacional, recentemente criado no 
Conselho Nacional de Geografia (ATLAS..., 1960, Prefácio).
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Complementando, diríamos que o referido Atlas tem sobretudo valor histórico, 
pois publicando pela primeira vez um mapa da defrontação da Antártica, conduziria 
o País a todo um processo de que resultaria na assinatura do Tratado de Washington e 
instalação de uma base brasileira no Continente Austral. 

Colaborando com a Publicação n° 6 - Série C de Manuais da Biblioteca Geo-
gráfica Brasileira, do Conselho Nacional de Geografia, publicou ainda Delgado de 
Carvalho Leituras geográficas em 1965. Enquanto por inspiração de Antônio Teixei-
ra Guerra saía a segunda edição de um livro já esgotado de Delgado de Carvalho 
em 1967; foi a Geografia humana: política e econômica. Documentado e fartamente 
ilustrado pelo Conselho Nacional de Geografia, o referido livro após uma intro-
dução geral sobre os diferentes ramos da Ciência compõe-se de quatro grandes 
unidades que envolvem estudos dos Grupos Humanos, passa para o habitat, chega 
até a Ocupação Produtiva do Solo e termina focalizando a Indústria, Comércio e 
Comunicações. 

Todo esse trabalho não remunerado feito por Delgado de Carvalho ao IBGE, pos-
sível graças a sua participação no Diretório do Conselho Nacional de Geografia; é que 
desde sua fundação, em 23 de março de 1937, foi ele o Representante do Ministro da 
Educação no órgão. 

Como destacado geógrafo no âmbito internacional, Delgado de Carvalho levaria 
o nome do IBGE ao exterior. É que como convidado da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, organizou e dirigiu o Seminário de 
Geografia em Montreal (1950), conseguindo trazer para o Rio de Janeiro o XVIII Con-
gresso Internacional de Geografia. Ainda em Montreal admirou os presentes, quando, 
no decurso do encerramento, começou falando em alemão, daí para o inglês, em segui-
da o francês e terminou seu discurso em português. 

Membro Honorário, Sócioefetivo ou Correspondente de várias entidades histó-
ricas e geográficas no Brasil e exterior, foi Delgado de Carvalho o primeiro brasileiro 
a ser agraciado em 1952 com a medalha David Livingstone, só atribuída a geógrafos 
de renome pela The Arnerican Geographical Society; tornou-se por isso, Membro do 
Council of the American Geographical Society. 

Portador da medalha Légion D’Honneur, criada por Napoleão Bonaparte, foi 
sempre intensa a sua ligação com intelectuais do país onde nascera. 

Ainda no setor didático, depois da Geografia geral do Brasil escrita para a terceira 
série ginasial, que classificou segundo termo pitoresco de James Fairgrieve, de Gramá-
tica da Geografia, encerrava o ciclo com a Geografia regional do Brasil para a quarta série. 
A primeira cabia “a estrutura” - relevo, clima, vegetação, população - como substan-
tivos, adjetivos, verbos ou conjunções. Já a segunda era a “sintaxe da Geografia”, que 
bem preparada permitiria a expressão do pensamento; “é a geografia regional viva e 
integrada, com propósitos e ideais, que revela a bela unidade da Nação. Feliz o mestre 
brasileiro que sabe cativar a atenção, o interesse, a simpatia de seu jovem auditório com 
assuntos brasileiros, exatamente porque brasileiros”. 

Na sua Geografia regional, agradece Delgado de Carvalho ao IBGE por tê-lo auxi-
liado com mapas e fotografias, destacando entre outros Christovam Leite de Castro e 
Fábio Macedo Soares Guimarães; em 30 de janeiro de 1993, completou esse livro o seu 
cinquentenário, após haver servido a toda uma geração de brasileiros. 

A nomeação de Delgado de Carvalho, por Getúlio Vargas, para exercer as fun-
ções de membro da Comissão do Livro Didático em 14 de agosto de 1939, desenca-
dearia não só a série de livros de Geografia, mas também de História. Defendia a 
cronologia e, como o Brasil só nasceria para o Mundo Conquistador durante a Era 
Moderna, optava, para as duas primeiras séries ginasiais, para sucessivamente - His-
tórias Antiga e Medieval, seguindo-se a História moderna e contemporânea. Somente 
depois, na terceira e quarta séries se detalharia o Brasil. Eram as mesmas gramática e 
sintaxe usadas para a Geografia. 

Seus livros didáticos de Geografia tiveram bem melhor aceitação que os de Histó-
ria. Criticado pela prolixidade nos livros de História, responderia Delgado de Carvalho 
(1959) na Introdução do volume destinado aos períodos Antigo e Medieval. 
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Ponderam freqüentemente colegas e amigos que os compêndios de minha lavra nem 
sempre são de fácil manuseio para alunos do curso secundário. A crítica é justa: devo, 
entretanto, dizer porque hesito em mudar de sistema. O aluno secundário, em primeira 
série, por exemplo, tem em média 12 anos de idade, são poucos os mais moços, são mui-
tos os mais velhos. Ora, os compêndios europeus que meus colegas tão bem conhecem e 
apreciam, os compêndios franceses principalmente, são de tal modo mais ricos e infor-
mativos nas séries correspondentes que, não julgando eu os nossos jovens patrícios infe-
riores aos europeus, não me posso resignar a tratá-los como alunos primários baixando 
o padrão de ensino nacional. Nestas condições, deixo nos meus livros o que penso poder 
lhes ser útil algum dia, sem insistir no estudo da totalidade do texto oferecido. Este dia 
virá, creio eu, com o melhoramento gradual do ensino secundário entre nós.

Compactuo na crítica, pois estudei tanto nos livros de Geografia quanto nos de 
História de meu mestre e amigo Delgado de Carvalho, e senti nos últimos maiores 
dificuldades. Acredito que os franceses, sempre como centro da História, mesmo an-
tiga e medieval, tanto quanto na moderna e contemporânea, tinham a matéria como 
assunto bem mais familiar, que nós brasileiros; não só mais familiar como bem mais 
ao seu dispor em ruínas romanas, castelos medievais, ou então no Louvre, onde até o 
Egito antigo se faz presente graças a François Champolion e Napoleão. Essa superio-
ridade não se compara, pois ao plano material-cultural brasileiro, que só marginal-
mente aparece na História a partir da Era Moderna. Não se trata, pois, de inferiorida-
de e sim de oportunidade. 

Assim, a mesma opinião de prolixidade se atinha aos seus famosos “tijoli-
nhos”, como ele apelidava as Súmulas de história colegial que serviram aos alunos 
dos cursos de Geografia e História da Faculdade Nacional de Filosofia, para os 
famosos testes (impressos em papel branco, azul e amarelo) para contarem como 
notas de estágio. 

Parece ter sido profunda a admiração de Getúlio Vargas por Delgado de Car-
valho, nomeado a 8 de maio de 1940 para o cargo de delegado do Brasil na XI Seção 
(Educação) do 8° Congresso Científico, realizado entre 10 e 18 daquele mês e ano. 

Foi para apaziguar ânimos exaltados no Colégio Pedro II que Vargas o nomeou 
Diretor-Geral do externato pelo Decreto n° 19.398, de 11 de novembro de 1931. Por 
pouco tempo no cargo, criava o “Conselho de Alunos” em tentativa de que o próprio 
corpo discente se autocomandasse no sistema disciplinar, e introduzia o uso do “ba-
landrau” (como ele denominava o guarda-pó) para os inspetores. Granjeou, por suas 
ideias inovadoras vários opositores na Congregação do Colégio, onde uma voz sempre 
se levantou em seu favor - a do professor José Cavalcanti Barros Accioli. 

Não dispensava o “balandrau” quando dava suas aulas na Faculdade Nacional 
de Filosofia e no Instituto de Educação, respectivamente, como catedrático de História 
moderna e contemporânea e de Sociologia; das duas unidades só saiu pela compulsó-
ria, ao completar seus 70 anos de idade. 

No magistério superior, havia ingressado, em 1936, como professor de His-
tória contemporânea da Universidade do Distrito Federal, tendo, por curto perío-
do, ocupado interinamente a Cátedra de Geografia do Brasil. Em 1939, tornava-se 
professor catedrático de História moderna e contemporânea na Universidade do 
Brasil, que com a transferência da capital para Brasília, em 1960, transformava-se na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Na compulsória, continuou, como 
professor contratado, a dar aulas no curso de Jornalismo (1954-1957), quando a Con-
gregação da Faculdade houve por bem conceder-lhe o título de Professor Emérito 
(1956). Encarregada então de organizar-lhe o Curriculum Vitae, tive acesso a um ga-
vetão em sua biblioteca, onde pude manusear vasta papelada e adentrar-me um 
pouco mais em sua vida já longa e profícua. Só então a família e sua própria esposa 
passaram a saber o que sempre procurou esconder - a data de seu aniversário, que 
sua certidão de batismo declinava. 

A sala de aula era o seu “trono” do qual reinava e atraía os alunos, seus “súditos” 
e admiradores em sua maioria. Dentre esses, dedicou especial destaque e carinho por 
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Jorge Zarur, geógrafo do IBGE, que foi por vários anos diretor de divisão no Conselho 
Nacional de Geografia. Com ele e Wanda Cardoso (depois Torok pelo casamento), es-
creveu para o curso secundário os Cadernos de História. 

Sempre muito sereno, contou-me sua esposa que o vira chorar uma única vez - 
ao saber da morte do pai. Por duas vezes vi lágrimas correrem nas faces. A primeira, 
quando em Petrópolis, recebeu a notícia da morte prematura do Zarur; escreveu, na 
ocasião, comovente artigo para o Jornal do Brasil, que intitulou - Meu filho Jorge. E, coin-
cidentemente, também em Petrópolis, quando infartado de poucos dias numa cama, 
viu-se impedido de comparecer ao sepultamento da sua Vera, que o deixava quando 
exatamente completavam 53 anos de casados, a 9 de janeiro de 1962. A partir de então 
jamais deixou de vestir ternos de cor preta, e enquanto teve forças ia todos os meses, nos 
dias 9, ao Cemitério São João Batista, para estar por alguns instantes diante do túmulo 
da esposa, para onde também iria no dia 4 de outubro de 1980, após 96 anos de vida 
tumultuada e produtiva. 

Vida produtiva para a qual não lhe agradavam os cargos de mando; por isso, 
seria muito rápida a sua passagem pelo Departamento de História e Documentação 
- DHD da antiga prefeitura do Distrito Federal, e ainda da direção geral do Colégio 
Pedro II. Desta, assim que pode, sugeriu ao Ministro Francisco Campos que transferisse 
o cargo para o “Henriquinho”; com a nomeação deste, comodamente passou-se para o 
segundo escalão, aceitando o cargo de vice-diretor. O “Henriquinho” era, na realidade, 
o professor Henrique Dodsworth, catedrático de Física no Colégio que, alguns anos 
depois, seria levado por Getúlio Vargas para a prefeitura da Cidade (1939-1945). 

Desta época, Delgado de Carvalho costumava destacar também o filho do colega 
e amigo José Accioli; o rapaz frequentava então o Colégio Pedro II como “Casquinha” 
- como se denominava os que procuravam preencher vazios dando aulas. Esse “Casqui-
nha” era Roberto Bandeira Accioli, que viria a se tornar catedrático de História, onde 
foi ainda diretor-geral, cargo que acumulou com a Presidência do IBGE até a Revolução 
de 1964. 

Já na casa dos 70, Delgado de Carvalho iria várias vezes ao Colégio visitar Accio-
li; exibia então ao porteiro Rizeíro a sua carteira de vice-diretor. Gabava-se de continuar 
no cargo para o qual fora nomeado... jamais pedira demissão... e do qual nunca havia 
sido exonerado. 

Figura singular e curiosa a desse brasileiro que se tornou francês sem o saber, e 
acidentalmente se naturalizou. 

Professor antes de tudo, nos últimos anos da Faculdade Nacional de Filosofia 
também colaborava com o Instituto Rio Branco, no Itamaraty da Avenida Marechal Flo-
riano, dando aulas de História diplomática do Brasil, título de um livro publicado em 
1959, em São Paulo, pela Companhia Editora Nacional. Com 409 páginas, fartamente 
ilustradas, confessa Delgado de Carvalho (1959) no Preâmbulo da obra: 

As páginas que se seguem foram escritas, em sua maior parte, por ocasião de um curso 
de História Diplomática do Brasil, do qual, em 1955 fui incumbido pelas autoridades do 
Instituto Rio branco. Até então eu me havia especialmente dedicado à Geografia do Bra-
sil, mas o desejo de continuar a conviver com a excelente turma de rapazes aos quais eu 
havia lecionado História Diplomática Mundial, me levou a aceitar uma tarefa nova para 
mim. Se a vida começa aos quarenta pensei eu, um simples trabalho novo pode começar 
aos setenta. Os originais das preleções, destinados então a publicação foram em 1956 per-
didos pelo editor8 que dela se havia encarregado. Lastimei a perda, principalmente por-
que alguns de meus mais distintos discípulos como Antonio Amaral de Sampaio e Sergio 
Rouanet, haviam trazido valiosas notas e contribuições... Entre os que me sucederam, 
porém no Instituto Rio Branco, destacou-se um reconhecido especialista na matéria, meu 
particular amigo e colega Américo Jacobina Lacombe, Diretor da Casa de Ruy Barbosa. 
Resolveu ele fazer reviver o meu extraviado trabalho, aproveitando apostilas, revendo 

8 Era a “Organização Simões”, estabelecida com seu escritório numa sobreloja da Rua México, de frente para a parte lateral 
do atual Consulado dos Estados Unidos. Muito crítico, Delgado de Carvalho apelidou-a de “Desorganização Simões”.
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manuscritos e corrigindo com paciente atenção alguns novos capítulos, em vista de ser 
finalmente publicado. Não sei como agradecer tamanha dedicação, pois duvido mesmo 
que a obra tenha merecido. 

E mereceu..., pois esta obra que consta de 21 capítulos mereceria a atenção do 
professor Raul d’Eça, da Universidade de Washington, que traduziu suas páginas para 
o inglês e veio ao Brasil pedir permissão para sua publicação. A referida tradução foi 
lida e plenamente aprovada por Delgado de Carvalho; mas, regressando aos Estados 
Unidos, Raul d’Eça veio a falecer pouco depois; o exemplar em inglês ao que parece, 
como os primitivos originais em português, também devem ter desaparecido. 

Em 1957, uma repentina rouquidão afastaria Delgado de Carvalho definitiva-
mente das salas de aula; tratava-se de um processo cancerígeno inicial nas cordas vo-
cais, felizmente logo detectado e prontamente debelado. 

Voltou-se então com afinco para as pesquisas que findaram em 1977 com a inaca-
bada Geohistória das civilizações comparadas. Já então procurava dar ênfase à Geopolítica, 
que aparece inserida em capítulos de suas Histórias gerais escritas tanto para o Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, quanto para Editora Record, a qual se unira 
pela amizade dedicada ao ex-aluno, Décio Abreu. E foi justamente para a Record que, em 
1973, produziria, dedicado ao Nível Superior, o livro intitulado - Relações internacionais.

Em sua Introdução, procura explicar que os estudos da História estavam evoluin-
do “com as condições do mundo em rápida mudança”. Assim, continuava: 

[...] nos graus universitários as aulas de História devem mudar de objetivos: a informação 
tem de ser justificada. São necessárias interpretações geográficas, sociais, econômicas e 
mesmo políticas... A este propósito convém lembrar que uma boa base geográfica é de 
decisivo auxílio para a compreensão da maior parte dos episódios relatados. É inadmissí-
vel que, numa aula de História, o estudante não tenha sob suas vistas um atlas ou mapas 
relativos aos assuntos em estudo. Por isso mesmo, registra-se atualmente uma tendência 
a chamar a História de Geohistória e, em certos casos, de Geopolítica... O termo Geopolí-
tica foi um tanto maltratado por exageros de nações egoístas, mas refere-se não só à ação 
geográfica do Estado, no espaço e no tempo, no presente e no futuro, como também a 
interpretações do passado (CARVALHO, [1971]). 

Saindo do isolacionismo, os Estados Unidos lançavam-se como superpotência 
no âmbito das Relações Internacionais, após a Segunda Guerra Mundial. E, surgiam 
naquela nação publicações como Foreign affairs e World politics, que Delgado de Car-
valho assinava; procurou então trazer para o Brasil essa nova tendência não só nos 
fascículos dos atlas internacionais que produzia para o IBGE, como no seu livro inti-
tulado Relações internacionais, admitindo que “a disciplina ainda não foi sistematizada 
e reina certa diversidade”. 

Em seu inovador livro - Relações internacionais, procura fazer um 

primeiro esboço das principais feições que levam a uma interpretação sóbria do tempo 
presente. Não creio que a um professor de 87 anos seja aconselhável tentar uma integral 
exposição de um assunto novo. Trata-se aqui de iniciar os estudos com um esboço dos 
quadros geográficos dos continentes, para lembrar os cenários das atividades internacio-
nais e sublinhar neles algumas feições de sua Geohistória. Na segunda parte do trabalho, 
resumi as Estruturas Sociais e as Estruturas Geopolíticas seguidas de um rápido apa-
nhado de Direito Internacional Público que lembram episódios de relações diplomáticas 
do passado. A terceira parte é consignada ao Estado Moderno, ao seu advento, a suas 
organizações e suas transformações. Por fim, a quarta parte, que, em realidade, deve-
ria ser mais importante, é dedicada ao estudo sucinto das Questões do Tempo Presente 
(CARVALHO, [1971]). 

Alertando aos professores brasileiros sobre a necessidade de manter as novas 
gerações a par do que se passava no Mundo, renovava suas esperanças naquele Brasil 
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que o acolhera e que ele escolhera - “é um país grande que se está tornando um grande 
país e necessita de elites jovens para compreendê-lo, servi-lo e amá-lo”. 

Não sobreviveu Delgado de Carvalho para ver esse Mundo de Eixo Leste/
Oeste se esboroar, com a queda da URSS, desaparecimento do Pacto de Varsóvia, e 
aparecimento de Eixos Norte/Sul. Mas vaticinou de certo modo o que poderia vir 
a ser o Mundo dentro de uma Nova Ordem Internacional, quando surgissem os 
“transnacionalismos, uma perspectiva de substituição do terror pela importância 
dos interesses econômicos e científicos”. Aí então... escreve o último parágrafo do 
livro - “Os gastos em armamentos serão reduzidos em prol de maiores investimen-
tos civis na vida dos povos, melhorando suas condições de conforto, de saúde, e 
educação e de prosperidade, numa atmosfera de paz e de ordem internacional” 
(CARVALHO, [1971], p.  279). 

Em sua vasta e especializada biblioteca de Copacabana, onde se escreveu a totali-
dade dos fascículos do Atlas de relações internacionais, o velho professor de idéias novas, 
ficava das 7 às 18 horas, com intervalos de almoço e breve lanche, para as recordações 
que permitiriam, em grande parte, a elaboração desta Biografia. 

Nesta mesma biblioteca, na manhã de 9 de janeiro de 1978, ano em que seria 
lançado o seu último livro História documental (moderna e contemporânea), também pela 
Record, quando nos preparávamos para mais um dia de trabalho, chamou-me até a 
sua mesa e... capitulou. “Estou baixando! Não conseguirei fazer mais nada!” Procurei 
reanimá-lo... olhou-me, limitou-se a jogar a caneta sobre uma folha de papel ainda em 
branco. Afastou-se da mesa de trabalho... sentou-se em sua “bergère”... e nunca mais 
voltou a escrever. Definhou nos últimos anos que ainda teria de vida. 

Singular em todos os sentidos, esse homem, familiarmente, era tratado por Bread. 
Apelido que surgiu no primeiro verão, dentre os vários que passou na casa de veraneio 
de meus pais na Comendador Bastos, Ilha do Governador. Na mesa, para o café da ma-
nhã, diante do seu lugar, colocava sempre a caixinha que guardava a faca usada para 
cortar o pão preto que comia com a marmalade, geléia de laranja à moda inglesa. Na 
tampa, estava escrito a palavra Bread. Passei a chamá-lo de Bread, gostou do apelido, que 
pediu fosse substituto do tradicional vovô, como chamavam-no os netos e bisnetos. O 
casal de filhos e nora, por sua vez, tratavam-no por Dead; consequência de recordações, 
que fizeram-no abolir o termo em português. 

E aqui termino esse transcorrer de passagens da vida de um inovador, que po-
dem ser resumidas no pensamento de Goethe - “o que passou, passou... mas o que 
passou luzindo resplandecerá para sempre”. 
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Delgado de Carvalho:  
a trajetória de um educador*

Patrícia Coelho da Costa**

Carlos Delgado de Carvalho morreu aos 96 anos, em 1980, no Rio de Ja-
neiro. Deixou 49 obras publicadas, a maioria dedicada à educação. Por meio de 
seus livros, é possível acompanhar sua trajetória intelectual, ainda que nenhum 
deles seja autobiográfico. Delgado de Carvalho não teve grande preocupação 
com a preservação de sua memória: deixou para as futuras gerações tal tarefa.

Esse processo, contudo, não é simples. Delgado de Carvalho exerceu 
várias funções: escritor, jornalista, geógrafo, sociólogo e, principalmente, edu-
cador. Fez parte da história de várias instituições e, por isso, sua memória 
encontra-se dispersa. Para escrever sobre a vida do educador, é preciso visitar 
esses arquivos, não com o objetivo de traçar uma linha do tempo, mas para 
compreender suas várias dimensões.

 Chartier (1994) nos lembra que essa é uma preocupação atual dos his-
toriadores ao trabalhar com biografias: entendê-las como um processo dinâ-
mico que nos remete a um universo maior, a sociedade em que tais pessoas 
viveram. Essa nova perspectiva, ao mesmo tempo em que amplia o espaço 
antes reservado àqueles designados heróis, questiona a forma como estas são 
construídas. Nesse sentido, Levi (1996) identificou uma tradição biográfica, 
modelos que fazem uso de uma cronologia ordenada, uma personalidade coerente e 
estável, ações sem inércia e decisões sem incertezas (p.169). 

Para Artieres (1998), fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a 
existência: omitimos, rasuramos, sublinhamos, colocamos em exagero certas passagens 
(p.12). Para romper com a tradição biográfica, é preciso vencer esse olhar pessoal, 
buscar a realidade através da análise do contexto histórico e social no qual os 
fatos aconteceram. Dessa forma, segundo o autor, será possível compreender a 
trajetória de vida além de uma construção artificial. Em um processo recíproco, 
essa análise nos ajudará a entender a sociedade em que o indivíduo viveu, a 
partir de suas concordâncias e confrontos, pois cada desvio aparente em relação às 
normas ocorre em um contexto histórico que o justifica (LEVI, 1996, p. 176).

∗   COSTA, Patrícia Coelho. Delgado de Carvalho: a trajetória de um educador. Trabalho apresentado no II Con-
gresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) Biográfica, Salvador, 2006.

∗∗  Mestre em História da Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda Universidade 
de São Paulo - USP. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. Comuni-
cação apresentada no Congresso Internacional de Pesquisa (auto) biográfica, Salvador, 2006.
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Para construção da trajetória de Delgado de Carvalho, os prefácios de seus livros 
serão úteis. Determinadas características desse conjunto nos permitem utilizá-los como 
fonte. A primeira é que os prefácios acompanharam a longa vida do educador: de 1910 
até o ano de sua morte, não houve intervalo maior que três anos entre suas publica-
ções. A segunda característica é que estas abrangem todas as áreas do conhecimento 
aos quais ele dedicou: inglês, sociologia, geografia, história, capazes de transparecer o 
dinamismo de sua trajetória intelectual1. Por fim, com exceção de Geographia do Brasil 
(1913), todos os prefácios são assinados pelo próprio autor. 

Os prefácios são relatos nos quais fica clara a intenção do autor em construir uma 
imagem de si. Estes, vistos como construções discursivas, remetem-nos ao mundo so-
cial no qual foram criados, o que é essencial para compreender sua trajetória. Segundo 
Chartier (2002), isso é possível à medida que os textos não são abstratos. O discurso é 
definido pela relação que o autor estabelece com a sociedade. Da mesma forma que há 
uma motivação para a criação, o meio social impõe normas que interferem nesse pro-
cesso. Assim, o texto carrega consigo características sociais do grupo, comunidade ou 
classe a qual ele pertence. Partindo dessas duas dimensões que possui o texto, estare-
mos nos aproximando do passado para além da memória do autor.  

O geógrafo

De todas as publicações de Carlos Delgado de Carvalho, a que lhe deu mais re-
nome como autor foi Geographia do Brasil (1913). A obra teve várias edições e foi adotada 
como livro didático por várias gerações de professores. O prefácio nos remete a sua 
formação: O caso do Sr. Delgado de Carvalho é parecido com o meu. Educados ambos fora da 
terra que nos fora berço ainda que em atmospheras brasileiras, assim constituídas pelos círculos 
de famílias e amigos, tanto mais seductora parecia distante (OLIVEIRA LIMA, 1913, s/p).

 Carlos Delgado de Carvalho nasceu na França em 1884, onde seu pai, diplomata 
brasileiro, exercia o cargo de secretário. Órfão aos vinte dias, foi entregue à avó mater-
na em Londres, onde viveu até os sete anos. O retorno à casa paterna na Suíça não lhe 
trazia boas recordações: o pai não lhe devotava grandes simpatias, e da madrasta, cujo nome 
evitava mencionar quando dela falava, mais velha do que ele apenas oito anos, e que também não 
o admirava (CASTRO,1993, s/p). Foi educado dos onze aos dezoito anos no Internato dos 
Dominicanos em Lyon. Nesse período, pouco sabia sobre o Brasil. Apesar de já dominar 
o inglês e o francês, não falava português. Seu pai, adepto da monarquia, a partir da 
proclamação da república, passou a desprezar sua terra natal e tudo que a ela se referis-
se, incluindo a própria língua. Ao sair do internato, Delgado de Carvalho se alistou no 
exército francês: E, com esse ato, sem que o soubesse perderia a sua nacionalidade brasileira até 
então de direito por haver nascido em Paris, mas na Legação do Brasil, com seu pai em serviço 
diplomático (CASTRO, op.cit.). Sendo obrigado a encerrar a carreira militar em 1904, por 
ter contraído tifo, ingressa na École Libre des Sciences Politiques.

Na Escola de Ciências Políticas de Paris, teve uma formação em sociologia que 
lhe permitiu uma abordagem multidisciplinar em suas análises. Ao prefaciar Relações 
internacionais (1971), demonstrou este olhar. 

Mas a História,se é una, pode, entretanto ser observada de pontos diferentes, como uma 
fonte luminosa apresenta cores diferentes segundo a posição ocupada pelo observador. 
Assim, aos poucos, os estudiosos da disciplina forma produzindo a História Econômica, 
História das Instituições, a História Social e outras mais que envolvem especialidades, 
sem jamais esquecer da Geo-História, que é a História por excelência, pois, sem base 
geográfica descrita ou subentendida, passa a ser puro anedotário (p. 5). 

1   Neste trabalho serão abordadas principalmente as dimensões de geógrafo e sociólogo do educador. Os conceitos desenvol-
vidos por estas ciências são os encontrados com mais freqüência em suas análises sobre a educação de seu tempo.
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A construção desse discurso foi possível graças ao seu contato com correntes de pen-
samento desenvolvidas na França. Como abordam Carvalho e Machado (1995), a escola 
francesa do início do século XX apresentava o historicismo como alternativa ao positivismo 
e ao evolucionismo, bases da ciência europeia do final do século XIX. A recém-formada 
escola de geografia explicava a realidade a partir de sua historicidade, sendo o meio social 
compreendido através da descrição das suas individualidades históricas. Utilizava-se tam-
bém do naturalismo, no qual a sociedade é vista como um complexo orgânico, revelador da 
influência do meio físico sobre os homens e a organização social. Nessa perspectiva, foram 
orientadores da formação de Delgado de Carvalho: Vidal La Blache e Eliseu Riclus que, por 
sua vez, eram discípulos do positivista francês Frederic Le Play. 

Decidido a escrever sua tese de doutoramento sobre o Brasil, Delgado de Car-
valho chega ao Rio de Janeiro em 1906, tomado por intenso desejo de conhecer o Brasil tão 
vilipendiado. Afinal, neste país haviam nascido seus pais, seus avós e foram famosos seus bisavós: 
o Visconde de Uruguai e o Visconde de Itaboraí (CASTRO, op.cit.). O Brasil que ele encon-
trou vivia um momento conturbado: republicanos paulistas, militares, monarquistas 
e oligarcas disputavam o poder, desde 1889, com diferentes concepções da república 
a ser implantada e, diferentes projetos políticos. Na economia, vivia-se a transição do 
modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial, no qual a burguesia se or-
ganizava a fim de garantir sua hegemonia sobrepondo as oligarquias regionais. Nesse 
contexto, a criação de uma consciência nacional, antigo projeto monarquista, ganhava 
força. Como destacam Carvalho e Machado (1995), o Brasil era visto como um conjunto 
de regiões econômicas representadas pelas oligarquias agrárias, cada qual com sua vida 
e seus interesses. Faltava formar a unidade pátria.

Além do desenvolvimento de sua tese, Delgado de Carvalho precisava prover 
seu sustento, pois, ao embarcar para o Brasil, fora deserdado por seu pai, que nunca 
aceitara sua opção. Sua primeira profissão no Brasil foi de jornalista, assim como outros 
intelectuais de seu tempo. Nesse sentido, Micelli (2001) os classifica como anatolianos, 
pois, diferente da geração anterior, em que o jornalismo era exercido por altos dirigen-
tes políticos da oligarquia ou por diplomatas, eles eram profissionais assalariados que 
viviam dos rendimentos desse trabalho, o qual também lhes ampliava os campos de 
atuação: a assessoria jurídica, as conferências, campanhas de mobilização em favor do 
serviço militar, da alfabetização, do ensino primário. A melhoria dos salários permitiu 
essa mudança. Delgado de Carvalho foi redator de política internacional do Jornal do 
Commercio e editou junto com A. G. de Araújo Jorge, a Revista Americana.

A primeira de suas obras Le Brésil Meridional: Étude economique sur les états du sud: 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (1910) foi escrita em francês. A lín-
gua ainda era um obstáculo a ser superado. A partir do modelo de La Blache, Delgado 
de Carvalho fez um estudo sobre o sul do país: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Pela primeira vez, o Brasil era estudado a partir de uma visão que per-
mitia agrupar em uma região diferentes estados. A obra levanta, reúne e faz interagirem 
os diferentes elementos naturais e humanos da porção subtropical do Brasil, propondo uma nova 
divisão territorial que se sobrepunha aos limites político-administrativos dos estados e aos inte-
resses regionalistas de suas oligarquias agrárias (CARVALHO, MACHADO, 1995, s/p).

A Geographia do Brasil (1913) foi seu primeiro livro em português, no qual ampliou 
a análise feita no estudo anterior. A partir do estudo regional, Delgado de Carvalho ana-
lisou as características físicas e econômicas de cada região. Estudando a influência do 
homem sobre o meio, idealizou cinco regiões naturais para o Brasil, algo considerado 
complexo pelos intelectuais da época, devido às dimensões e à diversidade cultural. 
Dessa forma, o autor dava uma unidade ao país, partindo da sua geografia, o que cor-
respondia aos anseios de criação de uma identidade nacional. No prefácio dessa obra, 
tal aspecto foi destacado: 

Tudo quanto for de natureza a intibiar o critério particularista do Brasil no nosso paíz, 
deve merecer sympathia e encômio. O Brasil é historicamente um todo, mas não deixa de 
ser o geographicamente também. Suas regiões naturais, em si não correspondem exac-
tamente às criações políticas, harmonizam-se tanto que as cabeceiras do systema fluvial 
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amazônico são quase entestar no interior recôndito do systema fluvial platino, tendendo 
a fazer do Brasil uma enorme ilha continente (OLIVEIRA LIMA, 1913, s/p).

Esse livro representou uma corrente inovadora de pensamento no Brasil. Na dé-
cada de 1910, os estudos sobre a geografia brasileira eram realizados por diplomatas, 
historiadores, advogados, militares e outros que por estes se interessavam. A maioria 
era positivista, estudava a sociedade da mesma forma que a natureza, buscando obje-
tividade e aplicando as leis gerais do desenvolvimento. Segundo Reis (2000), a ciência 
vista assim, mais do que um método, visava a obter um conhecimento empírico e histó-
rico. Apesar da grande influência de pensadores franceses como Comte, Taine e Raini, 
sob o pensamento de intelectuais brasileiros, o método francês de La Blache adotado 
por Delgado de Carvalho, com sua nova perspectiva de análise, a partir do estudo das 
condições físicas e econômicas para buscar a influência do meio sobre o homem, não foi 
aceita pela maioria desses intelectuais. Os adeptos a essa nova escola geográfica france-
sa passaram a ser conhecidos como neogeographos. 

 Delgado de Carvalho relata que não escreveu para os geógrafos, e sim, para os 
estudantes. Famosos os seus estudos sobre a geografia brasileira, que era inda estudada por 
estado. Em nenhum país se estudava geografia desse jeito. Então, contava ele, achei que devia 
fazer alguma coisa. Escrevi em 1913 a Geographia do Brasil (Jornal do Brasil, 1980). No Quinto 
Congresso, realizado no Bahia, a obra foi tema de um artigo sobre as contribuições do 
neogeographos para o ensino da disciplina. 

Delgado de Carvalho tem indiscutivelmente a glória de não haver copiado Wappeus e 
estabelecido um critério novo no ensino da geographia no Brasil, sendo de lastimar que 
muitas edições de seu trabalho não houvessem tomado o lugar de tantas e tão inúteis 
chorographias recomendadas da velha e cahida escola dos professores rotineiros (SOU-
ZA CARNEIRO, 1916, p. 210).

Na década de 1920, o geógrafo passa a dedicar mais tempo à causa educacional. 
Como outros adeptos ao otimismo pedagógico, estudado por Nagle (1974), Delgado 
de Carvalho enxergava na educação o caminho de conduzir o Brasil para o progresso. 
Nessa visão, a falta de cultura prática ou formação técnica levavam o país a dificuldades 
financeiras. Uma das soluções era a mudança nos ensinos Secundário e Normal, abran-
gendo não só a formação das elites, como também a das classes populares. O intelectu-
al, assim como outros de seu tempo, critica a escola secundária pelo seu ensino livresco 
e abstrato, que pouco contribuía para o desenvolvimento industrial que a burguesia 
nacional almejava.   

Membro da Liga Pedagógica do Ensino Secundário, escreve a Methodologia do en-
sino geographico (1925), o primeiro de uma série de livros sobre a didática da geografia, 
para ser apresentado no Quarto Congresso Brasileiro de Instrução Superior. Realizado 
no ano seguinte, no Rio de Janeiro, este tinha como objetivo coletar sugestões para re-
forma do ensino secundário para serem encaminhadas ao Ministro da Justiça e Negó-
cios Interiores. O prefácio começa pela defesa da Antropogeografia como substituta da 
memorização de nomes e características de acidentes geográficos que não faziam, para 
ele, sentido didático algum . 

Nas escolas do Brasil e de outros paizes de nosso continente, a geographia é o estudo de 
uma das modalidades da imaginação humana, isto é, da sua faculdade de atribuir nomes, 
de chrismar áreas geographicas. As montanhas, os rios, as regiões naturais não são estu-
dadas em si, mas apenas como merecedores de um esforço de uma fantasia. Aqui, quem 
não sabe a monenclatura não sabe geographia, e deste modo a poesia e a geographia são 
productos directos da imaginação, apesar de fazerem parte de cadeiras differentes (p.4).

Delgado de Carvalho faz um apelo aos professores, destacando a resistência em mo-
dificar a prática, ainda que o que estiveram ensinando até hoje poucas relações tem com a ver-
dadeira Geographia (p.5). Ainda alerta para a necessidade de se instituir o caráter científico 
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para a pesquisa geográfica no país. Nesse sentido, sugere a criação de uma associação para 
organização de encontros, publicação de uma revista especializada, criação de bibliotecas e 
gabinetes de prática, pois só assim aconteceria o progresso da geografia em nosso país.  

 O caráter científico reivindicado por Delgado de Carvalho para o ensino encon-
trou em Fernando Raja Gabaglia e Everardo Backheuser, professores de geografia do 
Colégio Pedro II, parceria intelectual que ajudaria a desenvolver essa nova perspectiva 
na instituição. Juntos, fundaram a Revista de Geographia Didactica com objetivo de manter 
o corpo docente das escolas brasileiras ao par da evolução das sciencias geographicas, das publi-
cações nacionais e estrangeiras sobre os assumptos e do movimento geral da geographia mundial 
(DELGADO DE CARVALHO, op.cit. p. 118).  

 A este propósito tenho o prazer de dizer que o jovem professor de geographia em cujas 
mãos se acham os destinos do actual programma do Collegio Pedro II, meu illustre amigo 
e collega, sr F. Raja Gabaglia, se acha francamente contrário a orientação medieval que até 
hoje respeitou. Espírito formado na nova escola geographica, conhecedor das melhores 
obras estrangeiras sobre o assumpto, ele se acha em condições de emprehender a grande 
reforma de que necessitamos tanto (DELGADO DE CARVALHO, op.cit. p.7). 

Com os mesmos companheiros, participou, na década de 1930, da implantação 
do curso universitário de geografia na Universidade do Distrito Federal (UDF). Coorde-
nado por Pierre Deffontaines e Lucien Febvre, dava novo impulso às pesquisas geográfi-
cas, institucionalizando-a como conhecimento autônomo. Discípulo de La Blache, como 
Delgado de Carvalho, Deffontaines, dava o tom da escola francesa a estas, implantando 
a ideia de que o meio era responsável pela organização da atividade humana.

Segundo Chartier (1994), as obras não têm sentido único ao longo do tempo. 
Estas têm diferentes interpretações de acordo com o público que as conhece. Ocorre 
uma espécie de negociação entre os objetivos do criador e as expectativas do público.  
Segundo Machado (2000), a partir da institucionalização da geografia como ciência no 
Brasil, na década de 1930, pesquisas anteriormente desenvolvidas por Delgado de Car-
valho passaram a ser vistas com outro olhar, que superava a simples busca pela des-
crição. Esse foi um período de reconhecimento da importância das obras do geógrafo. 
Tal processo envolveu a própria cultura da comunidade, que recebeu a obra a partir de 
regras, convenções e hierarquias. Ao prefaciar Geografia elementar (1940), o autor relata 
essa mudança de perspectiva: 

 Quando os editores, que ora publicam a Geografia elementar me incumbiam de escrevê-
la, não me conheciam senão pela Geografia do Brasil, o que nela apreciaram, provavel-
mente, foi o método; método que devo confessar, fez com que a obra fosse mais bem 
recebida pelos estudiosos da Geografia do que pelos próprios estudantes. De fato, o livro 
era tão demasiadamente diferente do programa. Hoje, entretanto, as profundas modifi-
cações deste deram ao método uma maior aceitação (p. 6). 

Com a instituição do Estado Novo em 1937, o país é tomado por um amplo pro-
jeto de nacionalização cultural. Nesse projeto governamental, a pesquisa geográfica é 
encarada como forma de promover um melhor conhecimento do território nacional, 
considerando a importância dos conhecimentos geográficos na formação cultural dos 
povos, cabendo a divulgação no país dos conhecimentos geográficos com a colaboração 
do Ministério da Educação e Saúde. Na prática, caberia ao Conselho Nacional de Geo-
grafia, do qual Delgado de Carvalho foi diretor, publicar mapas destinados ao ensino, 
atualizar a literatura geográfica, organizar concursos de monografias com o objetivo 
de divulgar um conhecimento geográfico uniforme. Quando, em 1938, o Conselho foi 
incorporado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o geógrafo, reconhecido 
internacionalmente, continuou até o fim da vida desenvolvendo seu trabalho no IBGE, 
e, representando o país em Congressos internacionais, organizou o Seminário de Ge-
ografia em Montreal, em 1950. Suas últimas publicações como geógrafo pelo Instituto 
foram o Atlas Geográfico e Histórico (1956) e o Atlas das Relações Internacionais (1960):
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Não poucas pessoas o aconselhavam a concordar em haver chegado o tempo de descan-
so. Eis que morreria se parasse de trabalhar. E não parava. Tanto que ainda se impunha 
a tarefa de escrever o Atlas das Relações Internacionais para o IBGE, do qual era decano, 
e ainda por cima, de redigir a Geohistória das civilizações comparadas, com sua letra, 
sempre firme, delineada com o primor de uma vinheta. Tudo sem rasuras, sem emendas, 
sem erros, num caderno brochura (Jornal do Brasil, 1980).

O sociólogo    

Carlos Delgado de Carvalho recebeu formação em sociologia na Europa. Ao vir 
para o Brasil, no início do século XX, trouxe as bases dessa ciência quase inédita entre 
nós. Recém-desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, tinha estudiosos no país, 
mas como os primeiros cursos universitários de Ciências Sociais só seriam criados na 
década de 1930, o contato com esse campo científico ocorria, em geral, por meio de 
livros importados. 

No Brasil, o trabalho no Jornnal do Commercio possibilitou a aproximação com 
outros pensadores sociais e, consequentemente, a construção de um circuito de socia-
bilidade. Entre esses contatos intelectuais, estavam os fundadores da Escola de Recife. 
Esse movimento filosófico, iniciado na cidade que lhe dera o nome, abrigava estudiosos 
que acreditavam na necessidade de renovação da filosofia nacional dominante, baseada 
no ecletismo espiritualista. Para atingir tal objetivo, apoiavam-se no positivismo, no 
darwinismo e no materialismo. Entre seus adeptos, estavam Tobias Barreto, Clóvis Be-
vilacqua, Martins Júnior, Sílvio Romero, Araripe Júnior e Jonathas Serrano. Nessa pers-
pectiva, Sílvio Romero, no início do século XX, fez uma das primeiras análises sociais da 
cultura brasileira a partir de um plano de investigação empírica com o pensamento de 
sociólogos europeus: Touville, Rousiers, Demolins e outros seguidores de Le Play. 

Nesse contexto, o convívio desses intelectuais com Delgado de Carvalho propor-
cionado pelo Jornnal do Commercio foi importante para o desenvolvimento do pen-
samento de base sociológica no Brasil. Delgado de Carvalho e A. G. de Araújo Jorge 
compõem o conselho editorial da Revista Americana. A publicação era um espaço de 
divulgação dos estudos sociológicos do país. Tinha como propósito, assinalado pelos 
seus diretores, integrar a intelectualidade da América e se constituir um espaço neutro 
para divulgação de novas ideias: Um campo neutro para a plena expansão de todas 
actividades mentais, de todos os sonhos, de todas as aspirações, de todos os ideais, de 
tudo quanto pensa concorrer para a mobilização e engrandeamento da América (Revis-
ta Americana, outubro de 1909). Muitos intelectuais da Escola de Recife utilizaram esse 
espaço.

Outro importante fórum de debates sociológicos foi a Associação Brasileira de 
Educação (ABE). Fundada em 1924, Delgado de Carvalho foi um dos seus primeiros 
presidentes, abrigava pensadores que tinham a sociologia como base dos conceitos so-
bre a educação. Além do próprio Delgado de Carvalho, contava também com Manuel 
Bonfim, Carneiro Leão e Fernando de Azevedo. A matriz desse pensamento sociológico 
tinha como base a organização da nação por meio da organização da cultura. Tal ex-
pressão era utilizada no sentido de organizar a sociedade através das elites pensadas 
como cérebro que dirige o desenvolvimento orgânico (CARVALHO, 1997, p. 124). Esse 
diagnóstico se baseava em análises a partir de teorias sociológicas. Entre os autores cita-
dos para amparar a defesa dessa perspectiva estavam Oliveira Viana e Alberto Torres.

 Como aborda Carvalho (1997), esses dois autores eram muito citados nos dis-
cursos da ABE, na década de 1920. Apesar de pontos divergentes, ambos possuíam a 
ideia de que o país precisava se organizar, ou seja, era necessário integrar-se geografica-
mente, por meio da expansão das vias de comunicação, pelo povoamento dos espaços 
vazios e pela educação. Nesse sentido, Alberto Torres define o papel da elite intelectual, 
que acabou por ser adotado pelos intelectuais abeanos: a condução de um projeto de or-
ganização nacional em bases nacionalistas, através da construção de um conhecimento 
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que tornaria possível a criação da unidade nacional. Por sua vez, Oliveira Viana, adepto 
como Delgado de Carvalho das ideias de Fréderic Le Play, estudou as populações me-
ridionais do Brasil, pois julgava essencial tal conhecimento para a necessária unificação 
nacional. Como nos lembram Cunha e Totti (2004), tais estudos representavam uma 
tradição em utilizar a sociologia para dar informações ao Estado, visto por esses intelec-
tuais como o único capaz de promover uma ação pedagógica para organizar a nação. 

Após a Revolução de 1930, a questão da construção do Estado Nacional foi tra-
tada com maior ênfase. Os revolucionários consideravam a questão emergencial, pois 
achavam que esse processo teria sido muito prejudicado ao longo da Primeira Repúbli-
ca, levando o país à desordem e ao atraso. A criação do Ministério da Educação e Saúde, 
logo nos primeiros meses do novo governo, foi reflexo dessa nova perspectiva adotada 
em relação à educação e à cultura. 

Intelectuais de várias áreas foram convocados a participar desse processo. A ex-
pectativa quanto à modernização da sociedade brasileira era grande. O momento foi 
visto como uma ruptura necessária à Primeira República, considerada velha e ultrapas-
sada, por estar ligada aos interesses oligárquicos.  Delgado de Carvalho vê a década de 
1930 como um momento importante para a sociologia no Brasil.

O movimento de 1930 que se deu entre nós não se limita a despertar uma literatura socio-
lógica de amadores com vistas superficiais, embora curiosas ou originais. É essencial que o 
pensamento sociológico mesmo quando hauridos os seus elementos na ciência estrangeira, 
se mantenha na esfera das realidades nacionais: só assim poderá auxiliar a reconstrução 
que se torna indispensável. Já é tempo da sociologia, entre nós, se tornar experimental na 
medida do possível. Antes de tirarmos conclusões problemáticas de uma suposta filosofia 
de nossa história, estudemos cuidadosamente os elementos por meio de inquéritos, pesqui-
zas, monografias, estatísticas, observações e experimentações. Todos os métodos são bons, 
contanto que sejam aplicáveis (DELGADO DE CARVALHO, 1934, s/p).

Esse período é marcado por disputas pela hegemonia em várias áreas. A principal 
dessas disputas, no nível representado por Delgado de Carvalho, era entre o grupo de 
católicos e os chamados pioneiros da educação nova. A ABE fica marcada por divergên-
cias desses grupos que, embora tenham a mesma base sociológica, passam a fazer leituras 
diferentes do pensamento de Alberto Torres e Oliveira Viana. Os católicos enxergavam, 
no contexto político após a Revolução, a oportunidade de recuperar o espaço perdido du-
rante os quarenta anos de República Velha. A conquista do ensino católico obrigatório era 
uma forma de conduzir a sociedade moral e intelectualmente. Alceu de Amoroso Lima se 
utilizava da vertente católica de Alberto Torres para defender a ideia de que a religião era 
única forma de produzir uma nação moral, livrando-a do caos que por si só permanece-
ria. Os educadores da Escola Nova eram combatidos, pois ao defender o ensino público, 
laico e gratuito, representavam uma ameaça ao espaço a ser conquistado. 

Nesse período, Delgado de Carvalho foi indicado para o Conselho Nacional de 
Educação. Criado pelo decreto 19850, de 11 de abril de 1931, este era um órgão consul-
tivo do Ministério da Educação nos assuntos relativos ao ensino, em especial, os níveis 
superior e secundário. O Conselho era reflexo do clima de disputa pela hegemonia no 
sistema educacional. Os Conselhos não são senão arenas abertas à negociação de inte-
resse, num momento de transição entre as formas de dominação oligárquica vigentes na 
República Velha e a consolidação de uma dominação burocrática do perfil autoritário 
(MICELLI, 2001, p.296). O Conselho era composto por três grupos; representantes dos 
ramos tradicionais de ensino superior – direito, medicina e engenharia -, militares de 
altas patentes e, por fim, os porta-vozes das novas especialidades na área educacional. 
Delgado de Carvalho fazia parte desse último grupo junto com Isaías Alves, autor de 
obras sobre a modernização do ensino e padre Leonel Franca, um dos líderes da intelec-
tualidade católica. Os novos especialistas tinham pouco poder de decisão no Conselho, 
sendo o grupo mais influente os representantes do ensino superior. Esse espaço, contu-
do, era importante no contexto de disputas, à medida que  representava uma  forma de 
influência no âmbito federal.
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O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, do qual Delgado de 
Carvalho foi um dos signatários, tinha como objetivo tornar pública a perspectiva 
educacional desses liberais. O documento, redigido por Fernando de Azevedo, in-
telectual também dedicado à sociologia, adota um novo olhar dessa ciência social 
diante da educação. Como analisam Cunha e Totti (2004), para os signatários faltava 
objetividade à causa educacional brasileira: seus objetivos e suas finalidades care-
ciam de definição. Sendo assim, era necessário romper a dimensão teórica das aná-
lises sociais até então realizadas por intelectuais como Sílvio Romero, e partir para 
aplicação dessas teorias sociológicas, amparando a questão educacional a partir da 
investigação científica. 

O físico e o químico não terão necessidade de saber o que está se passando além da janela 
do seu laboratório. Mas o educador, como sociólogo, tem necessidade de uma cultura 
múltipla e bem diversa; as alturas e a profundidade da vida humana e da vida social 
devem estender-se além do seu raio visual; ele deve ter o conhecimento dos homens e 
da sociedade em cada uma de suas fases, para perceber, além do aparente e do efêmero, 
o jogo poderoso das grandes leis que dominam a evolução social, e a posição que tem a 
escola, e a função que representa, na diversidade e na pluralidade das forças sociais que 
cooperam nas obras da civilização (AZEVEDO, 1958, p.60-4). 

Tal visão era apoiada por Delgado de Carvalho, que, na década de 1930, escreveu 
uma série de livros de sociologia, Sociologia educacional (1933), Sociologia experimental 
(1934), Sociologia e educação (1934) e Sociologia aplicada (1935), nos quais tentava mostrar 
caminhos no qual o caráter científico poderia e deveria ser aplicado na questão edu-
cacional. Para o sociólogo, era urgente que a ciência social deixasse o campo teórico e 
partisse para o estágio experimental.

Representa esta ciência um passo para a frente; não se contenta mais em acumular dados, de 
observar fenômenos, de compilar estatísticas, menos interessada na apuração da verdade dos 
fatos, trata antes, de tirar proveito das verdades neles contidas para servir a fins humanos, no 
presente e no futuro, principalmente no futuro (DELGADO DE CARVALHO, 1935, s/p).

Durante a elaboração do Plano Nacional de Educação a ser implantado pela Constitui-
ção de 1934, a disputa entre liberais e católicos prossegue, dando um tom cada vez mais polí-
tico às questões educacionais. A Igreja organiza a Liga Eleitoral Católica, com a finalidade de 
assegurar aos candidatos de diferentes partidos o apoio católico em troca do compromisso em 
defender os princípios religiosos na Assembléia Constituinte. Delgado de Carvalho utilizou 
o prefácio de Sociologia e educação (1934) para um apelo aos políticos responsáveis pela criação 
do Plano Nacional de Educação. Neste, além de fazer um diagnóstico do mundo educacional 
de seu tempo, expõe sua posição diante da disputa pela hegemonia do setor: 

Signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, estou perfeitamente 
solidário com meus companheiros, e igualmente de accordo com o Plano Nacional de 
Educação, apresentado pela Vossa Conferência Nacional de Educação. Desejo, entretan-
to, salientar dois matizes de meu pensamento sobre o assumpto: em primeiro lugar, sou 
favorável ao desenvolvimento livre e completo do ensino particular, no Brasil... Em se-
gundo lugar, subordino todo e qualquer ensino à fiscalização do Estado (p.3). 

Com a decretação do Estado Novo, em 1937, a politização da questão educacio-
nal continua. No entanto, alguns pioneiros afastam-se da vida pública, como Anísio 
Teixeira. Outros acreditam na neutralidade técnica da educação e participam do Estado 
Novo como alternativa de sua militância, como foi o caso de Delgado de Carvalho. Nes-
sa ocasião, é chamado para Comissão Nacional do Livro Didático. Os livros, no entanto, 
continuaram sendo o espaço do sociólogo para divulgar suas ideias sobre educação e 
reivindicar mudanças nos programas de ensino, a fim de que essa ciência social cum-
prisse seu papel na formação dos estudantes.  
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Infelizmente, não tendo sido modificado o programa de matéria essencial continua 
a sociologia do concurso de habilitação ser mais um ensaio político econômico do 
que uma sociologia moderna. Não desesperemos, entretanto algum dia talvez os res-
ponsáveis pelo programa venham ter informação do que realmente é, hoje em dia, 
a sociologia. Até que surja este dia, as Práticas que aí vão servirão de sobra para a 
orientação aos Institutos Superiores (DELGADO DE CARVALHO, 1938, p. 5).

O educador
Em 1953, ao responder às críticas feitas ao livro didático História geral (1953), 

por Simões de Paula, catedrático de História Antiga e Medieval da Universidade de São 
Paulo, escreve Delgado de Carvalho:

Meu jovem colega, 
Digo jovem porque sou professor de História desde 1903.2

Apesar de quase sempre se definir como mestre, o trabalho que Delgado de 
Carvalho desenvolveu nas instituições em que compôs o corpo docente revela que 
foi mais do que isso: um educador. Enquanto professor, sempre se preocupou com 
questões além da sala de aula: a política educacional, os programas de ensino, os 
livros didáticos, orientação aos professores, mudanças no ensino, enfim, tudo que se 
referisse à educação. 

No Brasil, passou a exercer o ofício em 1916, quando o Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro (IHGB) o escolheu para o cargo de professor extraordinário da Escola 
de Altos Estudos pela visão inovadora da sua Geographia do Brasil (1913). Na década de 
1910, o IHGB, criado em 1838, com o propósito de dar conta de uma gênese da nação 
brasileira, abrigava a elite intelectual. Entre os seus cinquenta sócios ordinários estavam 
os geógrafos e historiadores considerados mais importantes do país. Nesse sentido, es-
tar entre estes era garantia de prestígio e respeito de outros intelectuais. Para compor 
seu quadro, o candidato, além de ter produção científica em uma de suas áreas de atu-
ação, deveria ser indicado por um sócio e ter seu nome aprovado pelos demais. Nesse 
processo, as relações sociais e pessoais também contavam.

Apesar de reconhecidas internacionalmente pela Royal Metereological Society 
of London e a International Scientific Organization, as obras de Delgado de Carvalho 
produzidas na década de 1910, Le Brésil Meridional (1910), Geographia do Brasil (1913) 
e Metereologie du Bresil (1917), não deram a Delgado de Carvalho reconhecimento su-
ficiente para sua indicação ao IHGB. Nesse contexto, a motivação para prestar con-
curso para professor de inglês do Colégio Pedro II ia além do exercício do magistério. 
Fundado em 1838, o colégio tinha enorme importância para os intelectuais no início 
do século XX, como nos lembra Gomes (1996), tão ou talvez mais importante do que uma 
escola superior, o Pedro II é um lugar vital na sociabilidade intelectual dos que vivem no Rio 
de Janeiro da virada do século (p. 44).

 A tese Esboço histórico da origem e formação da língua ingleza (1920) lhe garante o 
primeiro lugar no concurso, ainda que sob protestos dos concorrentes, comum nos con-
cursos da época. Alegavam que Delgado de Carvalho era estrangeiro e, por isso, não 
poderia ser contratado. Isso nos remete a sua juventude, quando se alistou no exército 
francês e, por isso, perdera a cidadania brasileira. Para ser admitido, naturalizou-se e, 
no fim do ano letivo, tomou posse do cargo de professor substituto de inglês. No ano 
seguinte, foi admitido como sócio do IHGB, por indicação de Oliveira Lima, compro-
vando o respaldo que o colégio Pedro II lhe dera diante do mundo intelectual.

2  Carta de Delgado de Carvalho a Gustavo Lessa, de 27/10/1953. Em 1952, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(Inep) instituiu a Campanha do Livro Didático e Manual de Ensino (Caldeme) coordenada por Gustavo Lessa. O manual 
de História Geral foi encomendado a Delgado de Carvalho In: MUNAKATA, Kazumi. Dois manuais de história para pro-
fessores: histórias de sua produção. Educação e pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, set/dez. 2004. pp. 513-529.
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No prefácio de sua tese, mais tarde publicada, fala primeiro da importância da 
língua inglesa em sua vida.

Foi esta a impressão que me causou o estudo da língua ingleza, pela qual sempre tive 
especial predilecção talvez por ter sido levado a estudal-a três vezes sucessivas: como 
criança, com collegial e como amador. Três vezes, sob pontos de vista bem differentes; a 
primeira para me exprimir; a segunda, para passar em exame e a terceira, para satisfazer 
o desejo de conhecer a fundo a philologia (DELGADO DE CARVALHO, 1920, p. 8).

Mais tarde, demonstra uma preocupação que foi constante em seu trabalho como 
educador; a renovação dos métodos de ensino. O presente trabalho tem por objecto corres-
ponder a innovação do programma de 1920, mas propositalmente deixou de lado a grammatica 
comparada e, por isso, raramente chama a attenção para as analogias e equivalentes do alemão 
(DELGADO DE CARVALHO, op.cit. p. 9).

Em 1924, com a morte de Carlos Américo dos Santos, assume o cargo de profes-
sor titular. Em seu discurso, como de praxe nas cerimônias de posse do colégio, falou do 
professor que substituiria, aproveitando para fazer uma crítica ao sistema de admissão 
que, em sua opinião, privava a educação de grandes intelectuais, 

Como professor infelizmente, Carlos Américo só pode consagrar o accaso de sua vida à 
formação de novas gerações. Apezar de classificado em 1º. lugar no concurso de 1889, só 
em 1911 entrava de facto para o Collegio de Pedro II. Já não era mais moço, já tinha perdi-
do em parte o seu enthusiasmo pela causa do ensino que era a vocação real da sua moci-
dade. Durante doze annos, entretanto, dedicou-se constantemente a sua nova profissão. 
Poucos brasileiros estavam habilitados como Carlos Américo a reger uma cadeira de in-
glez nesta casa (DELGADO DE CARVALHO, 1924, p. 28).

No Colégio Pedro II, Delgado de Carvalho participou de vários projetos educacio-
nais visando à inovação de métodos de ensino. Sua reconhecida formação em sociologia 
fez com que permanecesse pouco tempo como professor de inglês. Em 1927, com a inclu-
são da disciplina pela Reforma Rocha Vaz, passa a ministrá-la no ensino secundário. Com 
Everardo Backheuser e Raja Gabaglia, transformou o ensino de geografia do colégio não 
só por meio do método proposto na sua Geographia do Brasil, adotado com livro didático, 
mas também pela criação de laboratórios para estudos do clima e do solo, com quadros de 
amostras dos vários tipos de cortes geológicos desenhados pelo próprio educador.

Os homens velhos, lendo o magnífico compêndio, como hoje o ensino de geographia 
é quase o de uma sciencia racional, e não ficarão de boca aberta, quando assistindo os 
examens dos filhos no Collegio Pedro II, verificarem que as perguntas acolá feitas aos me-
ninos não são nem de geologia, nem de anthropologia, mas de simples, de simplicíssima 
geographia na sua feição modernista ( Jornal do Brasil, 28/01/1928). 

 Em 1928, foi convidado por Fernando de Azevedo para implantar no curso Nor-
mal do recém-inaugurado Instituto de Educação a disciplina de Sociologia Educacional. 
Acompanharia ativamente a história da instituição até se aposentar compulsoriamente 
aos 70 anos. Na década de 1930, o instituto era um laboratório do projeto dos pioneiros 
da educação nova, no qual Anísio Teixeira, como inspetor de educação do Distrito Fede-
ral e Lourenço Filho, como diretor do próprio instituto, tinham o controle. As reformas 
no ensino Normal continuaram: a formação de professores passou a abranger estudos 
permanentes dos problemas da cultura brasileira. Em seu programa de ensino, fica cla-
ro seu apoio e sua intenção de alcançar tal objetivo. Assim, o futuro professor deveria 
compreender, com base em padrões científicos, o meio social que irá atuar e, com isso 
identificar o objetivo social dos programas de ensino e organização escolar. O programa 
ainda se inseria em um objetivo maior do Curso Normal, que era: a libertação do espírito 
do futuro mestre a fim de que ele possa decidir com personalidade e intima convicção os métodos 
de ensino com os quais irão trabalhar no futuro (LOURENÇO FILHO, 1937)   
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Com a falta de livros didáticos para a disciplina, Sociologia Educacional (1933) foi escri-
to pelo educador para uso em escolas normais e adotado durante uma década como livro 
didático do Instituto de Educação. Em seu prefácio, o autor fala do apoio do então diretor 
do Instituto ao seu trabalho: Eis o presente ensaio que ao ser traçado inicialmente recebeu approva-
ção de meus colegas e amigos, professores Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, a 
quem muito agradeço as úteis suggestões que fizeram, estava com as mãos à obra (p.7).

Os livros de Delgado de Carvalho revelam uma preocupação do educador com 
a orientação aos professores em relação à metodologia de ensino. Para esse intelectual, 
assim como outros escolanovistas, a carência de orientação técnica era um dos grandes 
problemas do nosso sistema educacional.

No Brasil, só de 1936 para cá, a matrícula geral nos cursos secundários passou de 194 mil 
para mais de 650 mil, pertencendo 70% dos alunos matriculados a escolas particulares. 
A formação de docentes deste segundo grau, entretanto, não pode acompanhar o pro-
gresso, e muitos professores auto-didatas, ou mesmo improvisados, ainda auxiliam este 
desenvolvimento da instrução nacional (DELGADO DE CARVALHO, 1957, p. 118). 

O educador dedicava os prefácios de seus livros à explicação de métodos que 
deveriam ser usados na sala de aula diariamente. No artigo Dissertações em sala de aula 
(1934) publicado na revista Arquivos do Instituto de Educação, que tinha como propósito 
a publicação de pesquisas educacionais com base científicas realizadas por professores 
do instituto, Delgado de Carvalho descreve detalhadamente a didática que deveria ser 
utilizada para trabalhar os temas de sociologia. Essa mesma didática é citada pelo pro-
fessor em outros livros, com o objetivo de superar um problema de nossos mestres, que 
era o incentivo à memorização, em vez de procurar pelo pensamento original através 
da pesquisa, para ele a verdadeira atividade intelectual.  Dessa forma, expunha passo 
a passo como os professores deveriam proceder. Começando pela leitura atenta, refle-
xiva e com auxílio do dicionário. Feito isso, o passo seguinte seria a análise das ideias 
principais do autor lido, comparando-o com outros autores, fazendo um quadro sinóp-
tico. Por fim, deveria haver a construção do próprio pensamento: systematizar as idéias 
confrontá-las e depurá-las pela reflexão, pela experiência pessoal e pela utilização de dados que 
resumem o que os outros pensaram e experimentaram ( p. 106).

As orientações metodológicas, contudo, nem sempre foram vistas pelos profes-
sores como um auxílio. Muitas vezes, estas foram encaradas como uma intromissão à 
prática. Segundo Chartier (2002), o autor não tem controle da forma como público irá 
apropriar-se de sua obra. Cada comunidade fará uma leitura própria. Nesse proces-
so, contarão não só características sócio-profissionais, mas também as tradições que a 
comunidade possui, como a forma de educar seus membros. Os professores aos quais 
Delgado de Carvalho se dirigia foram formados por uma escola baseada em uma cul-
tura livresca, na qual o que contava era a memorização do conhecimento, símbolo da 
capacidade do mestre. Por isso, os estudos sobre o método de ensino eram considerados 
inadequados a nossa realidade por alguns de seus leitores.

Mais uma vez, venho tentar a apresentação de métodos didáticos para os Estudos Sociais. 
Solicito novamente a atenção de meus colegas que ainda não desanimei de convencer. Re-
conheço que muitas de minhas idéias são tidas por irrealizáveis, ou pelo menos prematu-
ras em nosso meio. Não desisto, entretanto, pois algumas são aprovadas por autoridades 
pedagógicas de primeira grandeza (DELGADO DE CARVALHO, 1957, p. 5).     

A UDF, projetada por Anísio Teixeira, para qual Delgado de Carvalho foi convi-
dado a participar, foi uma tentativa de superar a carência de um espírito universitário 
do nosso sistema educacional. Para os escolanovistas, a pesquisa deveria estar a serviço 
da educação. A UDF era uma forma de instituir a integração da universidade com as 
escolas. Segundo Machado (2000), o ideal de Anísio Teixeira compartilhado com Del-
gado de Carvalho era de que o autodidatismo acabasse à medida que os intelectuais 
abandonassem o isolacionismo acadêmico. 
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 Fundada em 1935, a universidade era composta pelas escolas de Ciências, de 
Economia e Direito e de Filosofia e Letras, pelos Institutos de Artes e Educação. Del-
gado de Carvalho ministrava a disciplina de Geografia humana no curso de História 
e Geografia, que, unidos, estavam ligados à Escola de Economia e Direito. Também 
faziam parte do corpo docente Fernando Raja Gabaglia, Pierre Defontaines e Everardo 
Backheuser. Além de formar geógrafos, o educador viu seu projeto de institucionaliza-
ção da geografia como ciência se concretizar com a publicação da Revista Brasileira de 
Geografia e a fundação por Deffontaines da Associação dos Geógrafos Brasileiros.

Em 1939, a UDF foi extinta e seus cursos incorporados pela Universidade do 
Brasil, instituição federal criada em 1937. Delgado de Carvalho foi transferido como 
professor catedrático de geografia. A partir de 1945, passa a lecionar História Moderna 
e Contemporânea na universidade até sua aposentadoria.   

Depois da aposentadoria, o educador foi convidado a continuar dando aulas no 
Instituto Rio Branco sobre a história diplomática brasileira. Dois anos mais tarde, o 
educador conta com entusiasmo no prefácio de História diplomática do Brasil (1958). 
Se a vida começa aos quarenta, pensei eu, um simples trabalho novo pode começar aos 
setenta (p. XVIII).   

Em 1957, um tumor maligno nas cordas vocais afastou definitivamente Delgado 
de Carvalho das salas de aula, mas não da educação. Tratado com sucesso, continuou 
até o fim sua produção pela questão educacional brasileira. 

Ao longo da vida, Delgado de Carvalho exerceu várias atividades, mas acima 
de tudo, foi um educador. Em sua trajetória, a questão educacional esteve sempre pre-
sente. Sua obra, seja como geógrafo, seja como sociólogo, tem como foco professores e 
alunos, tentando tornar-lhes acessível o conhecimento através de métodos científicos, 
rompendo com a ideia de que nas escolas apenas se repete o mesmo saber descompas-
sado do progresso da ciência.

Isso, contudo, não o transforma em herói. Esta não é a perspectiva do historiador 
ao analisar uma trajetória de vida. Talvez seja esse o objetivo de cada um de nós, ao se-
lecionar fatos que se justificam por um ideal. Cabe ao historiador romper tal linearidade 
e buscar o dinamismo de uma vida, buscando não só o relato, mas também o contexto 
em que viveu a pessoa. 

Nesse aspecto, Delgado de Carvalho, intelectual de formação francesa, conheceu o Bra-
sil em um momento de mudanças, quando a recém-implantada república reclamava uma 
identidade para seu povo. Desde sua primeira obra, o país foi tema constante. Ele fez parte de 
uma geração que acreditava ter a missão de estudar nossa realidade, a fim de encontrar o ca-
minho para o progresso. Para eles, o povo amorfo nunca teria capacidade para cumprir tal ta-
refa. A educação popular era vista como uma necessidade, mas ao mesmo tempo precisava se 
transformar. Suas obras representavam o espaço para cumprir essa missão: formar o povo. 

Nesse sentido, sua obra teve várias leituras; em alguns momentos foi aceita por 
poucos, em outras foi modelo inspirador e, por vezes, caiu no esquecimento. Segundo 
Chartier (1994), isso ocorre porque o momento criador envolve conceitos construídos a 
partir de experiências na sociedade que são únicas. Da mesma forma, o público que as 
recebe também tem suas regras, suas expectativas. Tudo isso impede que sua trajetória 
seja vista de forma cronológica como uma evolução, mas sim, com o dinamismo que 
possui a vida de todo ser humano. 
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A contribuição de Delgado de Carvalho 
aos estudos geográficos brasileiros a  
partir da obra “Le Brésil Méridional”*

Mônica Sampaio Machado**

Resumo
O trabalho ora proposto tem por objetivo central resgatar uma das 

obras iniciais de Carlos Delgado de Carvalho, geógrafo de significativa parti-
cipação não apenas na história política e educacional brasileira mas também 
na construção de uma Geografia nacional. Trata-se do “ Le Brésil Méridional: 
étude économique sur les états du sud - São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul”, editado apenas em francês no ano de 1910.

Na primeira parte deste trabalho será apresentado um perfil da escola 
clássica de Geografia francesa, focalizando suas principais questões epistemo-
lógicas e situando  Delgado de Carvalho neste contexto. Na segunda será deli-
neado, com o intuito apenas de situar a obra à época, um breve quadro do con-
texto pré-institucional da Geografia brasileira. A terceira parte será dedicada 
exclusivamente ao livro. Aqui, serão apresentadas a estrutura organizacional 
e metodológica, assim como os temas abordados mais importantes. Procurare-
mos também neste momento apontar as influências metodológicas provindas 
da Geografia clássica francesa presentes no “Le Brésil Méridional”. 

Palavras-Chave: Delgado de Carvalho; Geografia Brasileira; Epistemo-
logia da Geografia.

I -  A geografia clássica francesa: a escola de Delgado 
de Carvalho

Carlos Delgado de Carvalho chega ao Brasil, em 1906, para desenvolver 
sua tese de doutorado exigida pela escola de Ciências Políticas de Paris. Com 
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uma formação geográfica francesa, irá colocar em prática todo o modelo de cientificida-
de daquela escola, que à época representava o paradigma científico do mundo ocidental 
para os estudos geográficos.

A Geografia francesa, assim como a alemã, significou uma importante matriz do 
pensamento geográfico europeu1. Institucionalizando-se cerca de dez anos mais tarde, 
a Geografia francesa vai apresentar uma reação a toda concepção positivista e evolu-
cionista da ciência2, que muito influenciou e sustentou, não apenas a escola geográfica 
alemã, mas também o debate científico de final do século XIX e início do século XX.

Essa reação se fundamentava no desenvolvimento da corrente historicista3 que, 
dando lugar a dois sistemas de ciências diferenciadas - naturais e humanas - igualmen-
te válidas e distintas uma da outra pela especificidade de seu objeto e dos métodos 
ou instrumentos utilizados, não mais aceitava o reducionismo naturalista (inerentes ao 
positivismo e ao evolucionismo) e a simples transferência dos métodos e conceitos das 
ciências naturais para as ciências sociais (Horacio Capel, 1981, p.314).

A partir da corrente historicista, a realidade humana vai ter como característica 
explicativa essencial sua historicidade. O que pressupõe substituir a consideração ge-
neralizada e abstrata das forças humanas, estabelecidas a partir do modelo de investi-
gação das ciências da natureza, pelas considerações singulares esclarecedoras da reali-
dade social. Desenvolvem-se, assim, estudos mais concretos sobre casos particulares. O 
entendimento da realidade social começa a ser feito através de um conhecimento com-
preensivo que descreve as individualidades históricas e considera as intencionalidades 
do ser individual e social.

Todo esse movimento vai coincidir com o nascimento da escola nacional de Geo-
grafia francesa e de sua mais importante vertente de investigação - a  síntese regional. A 
França passa a ocupar uma posição de destaque, não apenas sediando a polêmica histo-
ricista, mas também deslocando da Alemanha para seu país o eixo do debate geográfico 
europeu. É neste contexto e nesta escola que se fundamenta a formação de Delgado de 
Carvalho.

Algumas Características do Historicismo e da Geografia Francesa nas 
últimas décadas do século XIX

Embora o historicismo tenha sido uma reação às vertentes científicas positivistas 
e evolucionistas, que desde meados do século XIX dominavam as polêmicas intelectu-
ais, ele não vai ser o único modelo de investigação, nem mesmo vai colocar-se em total 
oposição ao antigo padrão de cientificidade. Não obstante tenha apresentado diferenças 
epistemológicas significativas, o historicismo estará convivendo e interagindo com as 
proposições naturalistas ainda nas décadas iniciais do século XX. Tal interação pode ser 
sentida através da ampla utilização da abordagem organicista como modelo de expli-
cação da realidade social.

As interferências positivistas e evolucionistas se fazem também presentes nas 
escolas de Geografia, principalmente, naquela recém-institucionalizada ou em vias de 
institucionalização, como é o caso da escola nacional de Geografia francesa4. De acordo 
com Capel (1981, p.293), a vertente naturalista vai ser incorporada à Geografia francesa 
através dos primeiros geógrafos do país: Elisée Reclus e Vidal de La Blache5. Ambos 
apresentaram, nas décadas de 1870/80, idéias que aproximavam a realidade humana a 
um complexo orgânico e que revelavam a influência do meio físico sobre os homens e 
sobre a organização social6.

A Geografia surge na França, nesse sentido, a partir da reação historicista e tam-
bém da assimilação da abordagem naturalista oriunda do positivismo e do evolucionis-
mo. Assim, Vidal de La Blache (1843/1918), um dos maiores representantes da escola de 
Geografia francesa, apresenta em sua formação um itinerário que se estende do posi-
tivismo e evolucionismo à filosofia espiritualista. Segundo Capel (1981, p.328), é nesta 
filosofia que repousa o elemento que diferencia a escola francesa da escola alemã. A 
filosofia espiritualista proporciona a crítica antipositivista e o enfrentamento ao redu-
cionismo naturalista, estabelecendo a intencionalidade, a liberdade, a história, enfim, a 



A contribuição de Delgado de Carvalho aos estudos geográficos brasileiros  
a partir da obra “Le Brésil Méridional” ...................................................              55

especificidade humana como elementos estruturadores das investigações, construindo, 
dessa maneira, as bases da escola historicista de Geografia7.

A Legitimidade Científica e Política da Geografia Francesa: a Síntese 
Regional

Não obstante a escola francesa ter sido a grande representante da corrente histori-
cista, a concepção geográfica lablachiana vai buscar uma certa unidade entre a natureza e 
a história. O estabelecimento desta unidade era extremamente importante em virtude dos 
questionamentos emergentes, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais, ao 
redor da autonomia científica da Geografia. A separação entre  natureza e história apre-
sentava para a Geografia francesa, recém-institucionalizada, o perigo de não conseguir 
manter-se enquanto um ramo científico autônomo e não legitimar-se enquanto ciência.

Mesmo portando algumas contradições, que podem ser facilmente interpretadas 
face à interação naturalista anteriormente mencionada, a saída encontrada por La Blache 
foi construir uma definição unitária de Geografia através da síntese regional. Esta defini-
ção, além de fornecer a legitimidade de que tanto necessitava a ciência geográfica france-
sa, e ao mesmo tempo diferenciá-la da escola alemã, parecia não comprometer por inteiro 
os preceitos da corrente historicista.

A unidade entre ciência natural e ciência humana passava a ser encontrada na  in-
vestigação exaustiva dos aspectos físicos e humanos de uma determinada área geográfi-
ca8. A Geografia tornava-se, então, uma ciência do estudo dos lugares. Era o nascimento 
da escola de Geografia regional que, segundo Orlando Peña e André-Louis Sangin (1984, 
p.8), durante um bom período se colocou como a primeira do mundo, tanto pela qualida-
de da investigação quanto pelos seus investigadores9.

Observando as prescrições lablachianas, os geógrafos franceses tratavam de esgotar 
a cobertura de seu país com descrições enciclopédicas, colocando em evidência elementos 
estatísticos que davam personalidade e especificidade à região. As regiões forneceriam 
uma apresentação explicativa e integrada das paisagens e dos gêneros de vida para iden-
tificação da individualidade das áreas. Para tanto, a Geografia regional clássica, partindo 
das regiões naturais, levantava e analisava os elementos físicos e as diferentes formas 
de ocupação e atividades humanas de uma determinada área geográfica. Em seguida, 
estabelecia uma interação entre estes elementos, dando ênfase, não mais à influência do 
meio sobre o homem, como a escola alemã, mas à possibilidade da ação do homem em 
transformar a natureza.

Os estudos regionais apresentavam soluções, não apenas epistemológicas, pró-
prias ao campo disciplinar que garantiam a institucionalização da Geografia na França, 
mas também respondiam às demandas externas à ciência, isto é, às questões particulares 
do contexto político francês do final do século XIX.

A França vivia um momento político e econômico que apontava a necessidade 
de construção de uma renovada consciência nacional. A Geografia contribuía para a 
constituição dessa consciência, ensinando as bases territoriais da identidade entre solo 
e povo e caracterizando a unidade nacional em sua diversidade regional. O amor à 
prática passou a ser objeto de construção educativa e de fundamentação teórica dentro 
do território francês. Adicionava-se às questões inerentes à ciência, a necessidade social 
de se produzir um discurso sobre o território e sobre a identidade nacional. Portanto, 
a formação de um campo disciplinar que se denominou Geografia, na França, foi pro-
duto das demandas destas duas vertentes-científicas e política. A Geografia surge como 
campo disciplinar, mas com propósito relativamente implícito de ser um discurso que 
formaria um determinado tipo de idéia de país e de uma específica consciência territo-
rial (Escolar, 1990, p.2-4) 10.

Como geógrafo diplomado dentro dos paradigmas científicos dominantes da es-
cola clássica de Geografia francesa, que, como visto, até o final do século XIX e início do 
XX se sustentava em toda proposta lablachiana, Delgado de Carvalho vai ser fortemente 
influenciado pelas orientações estabelecidas dentro dos pressupostos das investigações 
regionais descritos anteriormente.
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Em poucas palavras, isto significa dizer que Delgado de Carvalho sofrerá grande 
influência, não apenas de um historicismo naturalizante, mediado por uma visão po-
sitivista e pela metáfora organicista, como também de um historicismo que buscava o 
entendimento da realidade social a partir da identificação da individualidade das áreas, 
o que pressupunha uma visão histórica interativa dos diferentes fenômenos físicos e 
humanos presentes em uma dada porção da superfície terrestre – aspectos que podem 
ser facilmente encontrados na obra “Le Brésil Méridional”.

II -  Delgado de Carvalho e o contexto pré-institucional da 
geografia brasileira

Ao chegar ao Brasil, no início do século XX, Delgado de Carvalho vai encontrar 
um país conturbado política, econômica e territorialmente. Um país que necessitava em 
demasiado de estudos empíricos e de uma Geografia capaz, epistemologicamente, de 
fornecer contribuições que transcendessem o puro caráter etnográfico dos estudos que 
dominavam a Geografia brasileira, até então uma ciência não autônoma, um apêndice 
de outros campos do saber.

Para melhor situar Delgado de Carvalho e sua obra, o “ Le Brésil Méridional”, 
no quadro nacional, traçaremos um breve contexto político e científico brasileiro do 
início do século XX. 

Não obstante a proposta de criar uma consciência nacional e formar a unidade 
pátria representasse um antigo desafio, será após a República que esta idéia se destaca-
rá como o aspecto mais importante e vital da história brasileira, se sobrepondo inclusive 
à questão da ocupação efetiva do território. De acordo com José Honório Rodrigues 
(1972, p.391-394), apesar de todas as transformações que se processavam no Brasil, em 
finais do século XIX o país ainda não era considerado um todo orgânico, mas um con-
junto de regiões ou secções econômicas que viviam da sua própria vida, como arqui-
pélagos. Tais secções eram representadas pelas oligarquias agrárias que possuíam e 
defendiam interesses políticos e territoriais diferentes, provocando o centrifugismo do 
poder e dificultando toda a proposta de constituição de um país nação e de moderniza-
ção política e econômica que o momento demandava11.

No quadro científico, predominavam discussões impulsionadas pela matriz 
evolucionista, principalmente o pensamento spenceriano, com ampla e fácil penetra-
ção na sociedade brasileira e, em menor escala, pela matriz positivista ortodoxa de 
Auguste Comte. Tanto o evolucionismo de Spencer como o positivismo de Comte vão 
reforçar a vertente naturalista que irá permear os debates do restrito meio acadêmico 
até a década de 3012.

É importante ressaltar que, até meados dos anos 30, o ensino superior no Brasil 
contava apenas com as Faculdades de Medicina, Direito e Engenharia. As ciências so-
ciais se desenvolviam na Faculdade de Direito e a antropologia pertencia à Medicina. 
Todo debate acadêmico limitava-se a esses campos do conhecimento13. A Geografia, se-
gundo Moraes (1991, p.114), aparecia como a atividade da escola normal, como ocupa-
ção de engenheiros (topógrafos), não contando com nenhuma discussão epistemológi-
ca. Imperavam nos estudos geográficos as teses ratzelianas e as idéias da escola alemã, 
que se apresentavam bem de acordo com os interesses das oligarquias agrárias. Este 
cenário irá prevalecer até a década de  30, quando a Geografia brasileira se instituciona-
liza, seguindo todo um padrão francês de ciência, respaldado na matriz historicista14.

Assim, as concepções da escola de Geografia francesa e as teses lablachianas só 
entram oficialmente no Brasil nos anos de 1930, com a institucionalização universitária 
da Geografia e com as propostas modernizadoras que começavam a ser  implementadas 
pelo Estado Novo. A partir de 30, a produção acadêmica em Geografia passa a ser guia-
da pelos modelos franceses de estudos regionais, pelas monografias regionais clássicas, 
que representavam um veículo de legitimação ideológica das propostas de integração 
nacional e de modernização institucional e econômica colocadas em prática pela então 
elite política brasileira do Estado Novo.
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Dessa forma, até a década de 1930, as questões particulares do contexto nacional 
não propiciavam a implantação e o desenvolvimento dos pressupostos científicos da 
Geografia francesa. Inúmeros obstáculos se colocavam à frente e deveriam ser enfren-
tados: obstáculos científicos, como o domínio do evolucionismo, do positivismo, das 
teses ratzelianas e a não oficialização da Geografia nacional; obstáculos políticos, como 
a posição da conservadora oligarquia agrária à modernização nacional; e obstáculos 
materiais, vinculados à quase inexistente infra-estrutura que dificultava toda a comuni-
cação interna de um país com grande extensão territorial, como o Brasil.

Malgrado tais dificuldades, Delgado de Carvalho vai introduzir, logo na primei-
ra década do século XX, uma metodologia nova de investigação, condizente com os 
padrões da escola regional clássica francesa, e apresentar uma abordagem geográfica 
muito rica e minuciosa que ia além de um simples estudo descritivo. O “ Le Brésil Mé-
ridional ”  é uma clara expressão desta vertente de trabalho.

Esta obra, apesar de introdutória, apresentava um grau de elaboração ainda não 
visto nos estudos que eram desenvolvidos sobre o território brasileiro. De uma clássica 
abordagem baseada na divisão e descrição de Estados, o Brasil começava a ser estuda-
do através de uma visão totalizadora que permitia agrupar em uma mesma região um 
conjunto de Estados. O “ Le Brésil Méridional ” levanta, reúne e interage os diferentes 
elementos naturais e humanos da porção subtropical do Brasil, propondo uma nova 
divisão territorial que, a partir das regiões naturais, se sobrepunha aos limites político-
administrativos dos Estados e aos interesses regionalistas de suas oligarquias agrárias.

O “ Le Brésil Méridional ” representa um marco nos estudos geográficos brasi-
leiros do início deste século. Uma clássica monografia regional, modalidade de trabalho 
que apenas iria tornar-se corrente e dominante na produção da Geografia brasileira a 
partir de 1930, com a institucionalização desta ciência. Delgado de Carvalho foi, por-
tanto, um dos precursores da utilização do modelo científico francês no Brasil, desen-
volvendo o livro supracitado antes mesmo de a escola clássica de Geografia francesa se 
tornar o grande paradigma científico da Geografia nacional.

III - “  Le Brésil Méridional: étude économique sur les états 
du sud  ” - uma leitura

Tendo como fio condutor as considerações expostas anteriormente, buscaremos 
agora adentrar no “ Le Brésil Méridional ” e identificar as bases da escola clássica de 
Geografia francesa, ressaltando algumas questões próprias ao campo científico desta 
vertente de trabalho. A partir de uma breve descrição, exploraremos inicialmente os 
aspectos organizacionais, e, em segundo lugar, nos deteremos na análise mais porme-
norizada do primeiro capítulo, em função da importância vital (pelo seu caráter meto-
dológico) que este representa no âmbito do livro.

“ Le Brésil Méridional ” é uma extensa obra (519 páginas) sobre a porção meri-
dional do país definida por Delgado de Carvalho pelos Estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com base nas regiões naturais. Nela são fornecidos 
e estudados, em detalhe, os diferentes elementos naturais e humanos, e enfocados os as-
pectos econômicos. A partir das principais atividades, na época vinculadas aos produ-
tos agrícolas e à pecuária, foram delimitadas regiões econômicas territoriais específicas. 
Estas correspondiam, aproximadamente, aos limites físicos dos Estados que também 
gravitavam econômica e financeiramente ao redor do setor agropecuário.

Delgado de Carvalho organiza o livro em quatro grandes capítulos, a saber: “ Le 
Brésil Méridional ”, uma introdução e apresentação minuciosa de toda a área, abran-
gendo suas regiões naturais, a navegação e os portos, e as vias férreas; “ Le Pays du 
Café ”, um estudo sobre a zona cafeeira paulista, englobando a imigração e colonização, 
as condições de agricultura, o café: sua cultura, indústria e comércio, e todo o restante 
do setor industrial e comercial do Estado de São Paulo; “ Le Pays du Mate “ investiga 
a zona do mate do Estado do Paraná e Santa Catarina, enfocando a colonização, o de-
senvolvimento econômico, o mate: sua indústria e comércio, e a indústria madeireira; 
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e “ Le Pays de L’ Elevage ”, focalizando a pecuária, estuda a área das pastagens do Rio 
Grande do Sul. Aqui são tratadas a colonização, as questões agrícolas, a pecuária e suas 
indústrias, todo o restante do setor industrial e o comércio exterior Rio-grandense15.

Como pode ser observado, Delgado de Carvalho estabelece divisões e subdivi-
sões bastante semelhantes, principalmente no que tange às três regiões econômicas, isto 
é, aos últimos três capítulos. Se fosse aqui demonstrado todo o detalhadamento de seus 
itens e subitens esta semelhança se colocaria mais evidente16. Adiciona-se a este mo-
delo de exposição uma narrativa histórica factual extremamente pormenorizada per-
passando toda a obra. Tais procedimentos sustentam o método de pesquisa empregado 
pelo autor e podem ser facilmente identificados aos empregados nos clássicos estudos 
regionais franceses do início deste século.

No capítulo primeiro, o autor aponta duas preocupações principais que eviden-
ciam, claramente, as bases epistemológicas de toda sua obra. Por um lado, procura jus-
tificar, definir e delimitar a área de estudo através da caracterização e demarcação de 
suas diferentes regiões naturais, e, por outro, apresenta as condições gerais de estrutura 
viária, que permitiam estabelecer toda a integração regional, enfocando seu sistema 
portuário, ferroviário e hidroviário.

Primeiramente justifica seu interesse em investigar a porção sul do Brasil. Não 
obstante reconhecer o país como excessivamente complexo em virtude de sua grande e 
pouco explorada extensão territorial, das suas diversidades climáticas e econômicas, e 
da limitada ou nenhuma integração entre os centros econômicos. Delgado de Carvalho 
consegue enxergar o Brasil, não apenas como um local de significativas potencialida-
des, mas, sobretudo, como um conjunto harmonioso.

Esta idéia de harmonia do todo remete ao sentido de equilíbrio, uma evidente 
analogia organicista muito utilizada pela escola de Geografia regional francesa e que 
permitia defender a necessidade de uma maior integração entre as diferentes porções 
do território nacional. Do conjunto harmonioso brasileiro, o autor explica a escolha pela 
investigação da parcela localizada mais ao sul do país em função desta representar 
grande importância para a Europa, que enviava anualmente milhares de migrantes. 
Aqui está outro aspecto da obra deste geógrafo que cabe explorar.

É curioso notar que sua justificativa para a eleição da porção meridional do Brasil 
como área de estudo não faz nenhuma referência ao contexto político e econômico da 
época. Cabe lembrar que, no início do século XX, não apenas a região sul brasileira era 
a mais próspera economicamente, área de notável atenção internacional pela expressão 
de sua cafeicultura, como também, politicamente, se destacava pelo poderio da oligar-
quia cafeeira paulista que defendia o projeto ultrafederalista demasiadamente perigoso 
para o espírito nacionalista.

Após justificar o interesse pelo Brasil Meridional, Delgado de Carvalho inicia a 
defesa dos critérios que permitiam agrupar em uma mesma delimitação territorial os 
Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  A explicação funda-
mental de tal recorte repousava nos aspectos fisiográficos da região, principalmente na 
hidrografia e no relevo. Dessa forma, o autor estabelece através desses elementos, uma 
grande região natural que se sobrepunha aos limites políticos dos Estados17. Ele parte 
da região natural estabelecida anteriormente por Elisée Reclus que, apoiando-se na área 
de abrangência da bacia hidrográfica do Paraná, definia a região dos Estados parana-
enses, englobando o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mesmo não fazendo parte 
dessa bacia hidrográfica, Delgado de Carvalho agrega à região o Estado do Rio Grande 
do Sul, tecendo como justificativa a geomorfologia local. Portanto, o Brasil Meridional 
passa a ser definido e delimitado pelo fragmento do planalto que se alonga de nordeste 
à sudeste, entre a costa atlântica e o curso do Rio Paraná.

Esta definição tinha, mais uma vez, o mérito de encobrir as disputas político-terri-
toriais que estavam em pleno vigor no início deste século. Vale recordar que o Rio Grande 
do Sul, além de sediar fortes movimentos separatistas na primeira metade do século XIX, 
era um dos maiores representantes das propostas políticas ultrafederalistas que advoga-
vam o centrifugismo do poder e ameaçavam todo o processo de constituição nacional. 
Delgado de Carvalho fazia uso, então, do conceito de região natural, pois este permitia 
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excluir a relação dos problemas regionais com o processo econômico-social do país e co-
locar em prática, sob um véu de cientificidade, objetivos estritamente políticos.

Com a delimitação, defendida cientificamente, do Brasil Meridional em uma grande 
região natural, Delgado de Carvalho passa a fornecer dados pertinentes à área: as coordena-
das geográficas, a extensão territorial e as características climáticas e populacionais. A partir 
deste levantamento, estabelece um novo recorte espacial, subdividindo a região em quatro 
zonas naturais: litorânea, serrana, dos altos planaltos e da planície rio-grandense. Nessas, 
são integrados dados particulares relativos à população e à atividade econômica.

Uma outra preocupação de Delgado de Carvalho que carece ser mencionada, pois 
vem estabelecer a articulação da região, é o estudo da estrutura viária. Aqui, o autor, além 
de expressar uma inquietação com a questão da integração territorial nacional, apresenta 
uma abordagem econômica e político-estratégica. Inúmeros dados estatísticos e relatos 
históricos são fornecidos e sistematizados sobre as potencialidades econômicas, comer-
ciais e estratégicas do sistema hidroviário, portuário e ferroviário de toda a região.

Na investigação do sistema hidroviário são fornecidos detalhes sobre: as possibi-
lidades de navegação nos diferentes rios; as características gerais, como extensão e lar-
gura; as principais quedas d’água com a respectiva altura; a vazão e regime das águas; 
e as potencialidades econômicas das bacias hidrográficas18. No sistema portuário é 
apresentado um comentário histórico e um relato dos principais portos, desde ano de 
construção. É também ressaltado o movimento e  a importância comercial de cada um.

No estudo do sistema ferroviário é reconhecido primeiramente o papel preponde-
rante das estradas de ferro e de suas malhas no crescimento econômico e na integração 
do Brasil Meridional, e do país como um todo. Uma vez que os aspectos fisiográficos da 
região constituíam-se em obstáculos naturais que impediam seu pleno aproveitamento 
e desenvolvimento, a expansão das redes ferroviárias representava, assim, investimen-
to imprescindível para viabilizar a vida econômica e a integração do Brasil Meridio-
nal19. Em seguida, é relatada a história das redes ferroviárias da região e apresentada 
a composição de capitais envolvida na implementação desta infra-estrutura. Aqui, são 
ressaltadas as principais empresas que exploravam as vias férreas e suas relações com o 
governo da União dos Estados. A partir desta caracterização, Delgado de Carvalho vai, 
então, estudar e detalhar, ainda mais, a malha ferroviária da região, subdividindo-a em: 
rede paulista, rede paranaense e catarinense; e rede sul rio-grandense.

Construído o quadro do Brasil Meridional e estabelecidas as bases epistemoló-
gicas do trabalho, Delgado de Carvalho mergulha nas três grandes regiões econômicas 
por ele propostas e disseca ainda mais a realidade local seguindo um mesmo caminho: 
levantamento dos aspectos naturais, dos aspectos humanos e, então, a integração de 
ambos para identificação da singularidade regional. São realizadas, assim, em diferen-
tes escalas, os mesmos procedimentos analíticos de pesquisa. O capítulo primeiro, além 
de representar o alicerce de todo o estudo, permite uma clara demonstração dessas arti-
culações de escalas e dos procedimentos metodológicos adotados ao longo do livro.

O “ Le Brésil Méridional ” cumpre, dessa forma, os preceitos estabelecidos pela 
escola clássica regional francesa, portando, inclusive, suas principais contradições e in-
troduzindo uma abordagem nova de investigação nos trabalhos geográficos desenvol-
vidos à época, no Brasil. Além de ter sido um importante estudo que irá fundamentar 
a futura divisão regional brasileira, ele representa a primeira investida de Delgado de 
Carvalho no entendimento da esfera político-territorial nacional, lançando as bases das 
considerações geopolíticas que o autor irá desenvolver em trabalhos posteriores.

IV - Considerações finais
Como uma clássica monografia regional construída sob os moldes da escola de 

Geografia francesa no início deste século, o “LE BRÉSIL MÉRIDIONAL” é, essencial-
mente, um repositório de informações. Contudo, representou um marco nos estudos 
geográficos brasileiros, engendrando uma nova metodologia de pesquisa e investiga-
ção, ainda não vista no Brasil da época. 
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Estruturado sob os moldes da escola clássica de Geografia francesa, o livro apre-
senta uma nova abordagem metodológica que o diferencia dos trabalhos etnográficos, 
puramente descritivos, dominantes no país. Delgado de Carvalho introduz uma visão 
totalizadora do território brasileiro, articulando-a ao eixo central da vertente de inves-
tigação da escola francesa - os estudos regionais. Assim, o “LE BRÉSIL MÉRIDIONAL” 
é um clássico estudo regional sobre a porção sul do Brasil, uma típica monografia re-
gional desenvolvida dentro dos padrões estabelecidos pela Geografia regional francesa, 
que só se tornaria paradigma da Geografia brasileira a partir da década de 1930. 

É importante ressaltar que a Geografia brasileira não constituía-se em um ramo 
científico autônomo do saber. Até meados dos anos 30, os estudos geográficos encontra-
vam-se dispersos e, em geral, eram produzidos por autores de outras áreas do conheci-
mento como historiadores, diplomatas, publicistas, advogados, engenheiros, militares, 
políticos, entre outros. Assemelhavam-se a autênticos catálogos contendo nomes de luga-
res, povos, rios, hábitos culturais, tipos de solo e clima, altura dos morros, comprimento 
dos rios, áreas das bacias hidrográficas, entre outros. Uma mera descrição sem nenhum 
caráter analítico e/ou relacional. Este perfil de trabalho imperava nas três primeiras déca-
das deste século e constitui parte fundamental da história pré-institucional desta discipli-
na no Brasil. Diferentemente de tais trabalhos, o “ LE BRÉSIL MÉRIDIONAL ” vai apre-
sentar uma abordagem rica e interativa sobre os distintos elementos (físicos e humanos) 
presentes em uma determinada parcela do território nacional, marcando a entrada da 
vertente de investigação regional no Brasil. A partir desse trabalho, Delgado de Carvalho 
vai introduzir as bases da futura divisão regional brasileira, estabelecida em 1913, em seu 
primeiro livro publicado em português “A Geographia do Brasil ”.

Cabe ainda destacar que esta obra aponta também uma específica fase da cons-
trução de Carlos Delgado de Carvalho. Enquanto nos anos 20, Delgado de Carvalho 
passa a se dedicar fundamentalmente à geopolítica e a defender claros valores pátrios, 
na década de 1910, este geógrafo parece ter como objetivo central, não a defesa de um 
projeto político nacional, como ficará evidente mais tarde, mas, sim, o levantamento e 
a  sistematização de informações detalhadas que permitissem um amplo conhecimento 
sobre o território brasileiro. Todavia pode-se notar uma clara intencionalidade política 
por trás de toda a narrativa histórica que sustenta o “LE BRÉSIL MÉRIDIONAL”. É 
possível afirmar que este estudo representou um passo importante e fundamental para 
a consolidação e o desenvolvimento do pensamento geopolítico do autor.
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1   As escolas nacionais de Geografia que se oficializaram mais tarde foram estruturadas a partir das escolas alemã e francesa 
– duas importantes matrizes do pensamento geográfico. A Geografia britânica, por exemplo, que se institucionalizou na 
década de 1880, sofrerá influências, tanto de uma quanto de outra. É interessante observar que, apesar de a Grã-Bretanha 
ter sido uma das primeiras nações a levantar conhecimentos geográficos do mundo, através das grandes expedições, não 
foi neste país que a primeira escola nacional de Geografia se oficializou. Conforme Orlando Peña e André-Louis Sangin 
(1984, p.32), a Geografia britânica carecia fundamentalmente de aportes científicos. Tanto a geopolítica alemã de Friedrich 
Ratzel quanto as monografias regionais francesas, desenvolvidas com Vidal de La Blache e seus discípulos, vão constituir 
importantes bases científicas da Geografia britânica. 

2   O positivismo e o evolucionismo eram duas importantes matrizes científicas que interagiam no seio da sociedade européia no 
final do século XIX e início do século XX. Ambas repousavam na concepção monista de mundo, que pressupunha a existência 
de apenas uma realidade dada pelo mundo natural, apresentando, assim,  um predomínio do reducionismo naturalista, que 
limitava os diferentes aspectos da vida a um complexo de fenômenos físico-químicos (Horácio Capel 1981, p.272).
O positivismo se sustentava na observação e experimentação, em um empirismo antimetafísico e racionalista. O evolu-
cionismo, a partir de Darwin, apoiava-se no conceito biológico de organização, de organismo vivo. A concepção orgânica 
foi extremamente importante pois serviu de referência para compreender a complexidade de todos os fenômenos, tanto 
naturais quanto sociais (Capel, 1981, p.273).
A ampla utilização do organismo como paradigma de entendimento da sociedade foi realizada pelo inglês Herbert Spencer, 
que deixou sem explicação fatos sociais de caráter nitidamente histórico. O evolucionismo, através da concepção orgânica, 
expandiu-se significativamente, pois abandonava a visão estática de mundo e substituía por uma concepção dinâmica, 
moderna, possibilitando a implantação da idéia de progresso que, de acordo com Richard Graham (1968), era fundamental 
para a implantação e desenvolvimento de uma nova sociedade, condizente com os hodiernos interesses do emergente 
processo de industrialização.
Tanto o positivismo como o evolucionismo se respaldavam no avanço das ciências naturais, como a biologia, a física e a 
química, e na supremacia dos cientistas da natureza, alcançada pela capacidade destes em realizar experimentações, reali-
zações impossíveis para os cientistas sociais.

3   A reação historicista foi bastante significativa: a ponto de Michel Foucault afirmar que a história constitui-se em uma gran-
de obsessão nos finais do século XIX ( apud Edward W. Soja, Geografias Pós-Modernas: a reafirmação do espaço na teoria 
social crítica, Jorge Zahar Editor, 1993, p.17).

4  Como aponta Vicent Derdoulay (1982, p.578), a idéia de se referir ao mundo vivo, e mais particularmente ao organismo e sua 
fisionomia, para dar conta dos aspectos da realidade física e social, aparece como instrumento privilegiado do pensamento oci-
dental no final do século XVIII ao início do século XX e não é admirável que interfira no discurso geográfico desse período.

5 Os impactos do naturalismo e do positivismo se refletem no emprego de conceitos precedentes das ciências naturais, como 
o de função, e nas amplas analogias orgânicas de base biológica. Segundo Capel (1981:295), Vidal de La Blache escreve, em 
1888, que “as comarcas e regiões são consideradas como indivíduos  humanos que se agregam como células vivas em orga-
nismo que é a pátria ”. E Elisée Reclus, na sua grande obra “ L’Homme et la Terre ” (publicada em 1904), traça um quadro 
da evolução do homem sobre a terra a partir  das influências que o solo e o clima exercem nos acontecimentos históricos 
(Capel 1981:303).

6  Um autor representativo do positivismo francês, Frederich Le Play (1802/1882), influenciou o nascimento da Geografia 
francesa em pleno desenvolvimento historicista. La Blache e seus discípulos, de acordo com Capel (1981, p.300), tiveram 
influências de Le Play, sobretudo no que se refere à estruturação das monografias regionais que apresentavam excessivas 
semelhanças com as monografias desenvolvidas por este positivista. Le Play partia de uma apresentação geral da área 
aludindo às condições físicas (terra, água, clima), suas atividades econômicas (indústria, finanças, comércio, transporte) e 
os problemas gerais da população, para estabelecer uma relação de influência do meio sobre o homem.
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7   Embora La Blache tenha percorrido esse itinerário, as proposições de origem evolucionista, essencialmente organicistas, 
não vão ser totalmente negligenciadas em seus estudos. Conforme aponta o próprio Capel, tais proposições encontra-se-ão 
depuradas, ou seja, filtradas, pelas concepções historicistas.
A esse respeito, Berdoulay (1982) faz uma importante e rica leitura. Para ele, o organicismo foi utilizado na Geografia de 
forma diferente da utilização feita por autores como Spencer e Schaffle, que procuraram estabelecer sistematicamente um 
conjunto de equivalências entre sociedade e organicismo. Para Berdoulay, os geógrafos de finais do século XIX e início do 
século XX não procuravam mostrar uma relação de similitude ou análise racional entre o organicismo e a sociedade, mas, 
sim, apelar para a metáfora organicista como necessidade de demarcação científica.
Assim, tanto La Blache e discípulos, como Jean Brunhes e Camille Vallaux não se colocam totalmente contra o emprego da 
metáfora organicista, pois ela permitia situar mais facilmente o homem na totalidade do universo, respondendo à integra-
ção da ciência. Contudo, fazem ressalvas à sua utilização em grande escala. Aqui, repousa parte da crítica que eles estabe-
leceram à Geografia alemã de Ratzel. Para esses importantes representantes da escola francesa, Ratzel se excede quando 
utiliza o organismo vivo para designar o Estado. 

8   A síntese regional possibilitava articular o evolucionismo ao historicismo, pois as regiões eram concebidas como entidades 
próprias, uma espécie de organismo vivo, e, ao mesmo tempo, forneciam condições para o levantamento de dados que 
evidenciariam sua personalidade e seu caráter essencial.

9  Destacavam-se na escola de Geografia francesa, além de La Blache, E. Demartone, J. Brunhes, C. Vallaux e R. Blanchard, 
todos tiveram nos estudos de La Blache seu ponto de partida. Cada um focalizou e desenvolveu um determinado aspecto 
da Geografia regional.

10  Capel (1981, p.339) ressalta, também, o papel político da Geografia francesa em fins do século XIX. Segundo o autor, os 
estudos regionais mostravam-se aparentemente perigosos, pois insistiam na diferenciação regional e podiam conduzir ao 
rompimento das solidariedades naturais do Estado, levando ao atomismo geográfico. Mas a via regional triunfou em fun-
ção das vantagens que apresentava para as comunidades científicas e da pouca interferência que causaria na esfera política. 
Qualquer conturbação nesta área podia ser facilmente eliminada pela vantagem que o estudo regional trazia com relação à 
estabilidade derivada do enraizamento do homem ao solo. Esta idéia de localização de influência mútua é algo próximo à 
idéia de pátria. Assim, a Geografia servia também para afirmação de um sentimento de nacionalidade.

11  Para aprofundar a questão da formação Estado-Território no Brasil, ver Eli Alves Penha (1993) que, objetivando discutir a 
criação e o desenvolvimento do IBGE, traça um rico quadro geopolítico do processo de centralização e integração nacional.

12  Segundo Richard Graham (1968), Spencer era o autor mais cotado e lido no Brasil em finais do século XIX. Seu pensamento 
teve grande impacto e auxiliou todo processo de modernização do Brasil, dando base às teorias de Estado e à formação 
do Estado liberal.

13  Tais formações acadêmicas portavam um forte conteúdo positivista que vinha ao encontro dos interesses da oligarquia agrá-
ria, segmento social que exercia grande influência nas referidas faculdades. Nesse sentido, as discussões inovadoras e as 
idéias sobre a modernização do país partiam, mais freqüentemente, da imprensa e da esfera política (Moraes 1991, p.114-5).

14  De acordo com Moraes (1991, p.124-125) as primeiras universidades brasileiras foram fundadas no Rio de Janeiro, então 
Distrito Federal, e em São Paulo, em 1934. Ambas se estruturaram sob o modelo científico francês, com os institutos espe-
cializados gravitando em torno de um grande centro de ciências, filosofias e humanidades.

15  A palavra “pays” significa pequena região homogênea. Foi um termo muito utilizado pela Geografia francesa para desig-
nar uma região geográfica, isto é, para indicar o caráter individual (produto do entrelaçamento dos componentes  huma-
nos e a natureza) de uma determinada extensão territorial (ver Roberto L. Corrêa 1986:28).

16  Apenas a título ilustrativo, tomemos como exemplo o item que apresenta e desenvolve  a principal atividade econômica 
da região, ou seja, o tópico que fornece sua singularidade. Aqui, Delgado de Carvalho inicialmente expõe todo um relato 
histórico do produto, apontando sua origem e qualidade e, em seguida, levanta todos os dados possíveis, a ele relaciona-
dos, como por exemplo, tipo de solo mais adequado, o período de colheita, o preço, a mão-de-obra necessária, o total da 
produção, as principais zonas produtoras, etc. Feito este levantamento, o autor justifica, então a delimitação espacial da 
região e parte para seu primeiro subitem, o setor industrial, onde realiza o mesmo procedimento. Isto é feito igualmente, 
tanto para a região do café, quanto para a região do mate ou da pecuária.

17  Cumpre observar que, apesar de iniciar o livro oferecendo um mapa da região contendo seus aspectos físicos e políticos, 
Delgado de Carvalho não representa nesse mapa os limites territoriais dos Estados.

18  No tocante ao sistema hidroviário, a importância econômica e comercial pode ser sentida, por exemplo, quando discorre sobre 
o Rio Iguaçu, afluente do Paraná, realçando sua condição de caminho mais natural direto dos centros povoados do Paraguai ao 
oceano Atlântico; ou ainda quando, frente às difíceis condições de navegabilidade do rio Tietê, afirma que tal problema pode ser 
solucionado através de um sistema de comunicação misto e que as quedas d’água podem ser aproveitadas na geração de energia 
elétrica, podendo transformar a região em um dos mais importantes centros industriais do mundo (p.10).

19  Segundo Delgado de Carvalho, a construção de um amplo sistema ferroviário era fundamental para: interligar diferentes 
núcleos de povoamento aos centros econômicos; penetrar no interior. estabelecendo comunicações entre áreas pouco po-
voadas ou desabitadas; criar novos centros, e, permitir a exploração de novas riquezas (p.71).

The Delgado de Carvalho’s contribuition to the brazilian geographc 
studies taking into consideration his book “Le Brésil Méridional”

Abstract
The work proposed has as central objective to redeem one of the first compositions of Carlos Delgado de Carvalho, a ge-
ographer of significant participation, not only in the Brazilian political and education history, but also in the construction 
of a national geography. Its is “LE BRÉSIL MERIDIONAL: ÉTUDE ÉCONOMIQUE SUR LES ÉTATS DU SUD – São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul”, published only in French in 1910.
On the first part of this work we present a pprofile of the French classic school of geography, focusing its main epistemologi-
cal matters and placing Delgado de Carvalho in this context. The second part will be exclusively dedicated to the book. Here 
we will present the organizational and methodological struture, as well as the most important themes approached. We will 
also try, at this moment, to point out the methodological influences, deriving from the French classic geography, provided 
in “Le Brésil Méridional”.
KEY-WORD:  Delgado de Carvalho; Brazilian Geography; Epistemology of Geography.
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Delgado de Carvalho
e a geografia no Brasil 
como arte da educação liberal
NILSON CORTEZ CROCIA DE BARROS

Introdução

ARRAR a história da geografia tornou-se uma arte controversa nos tem-
pos atuais, tempos denominados por P. Claval (2002) de pós-funciona-
listas para a disciplina. A historiografia foi adquirindo conformação sis-

temática, tornando-se domínio dos especialistas no assunto a partir do final dos 
anos 1970, e os estudos interculturais fertilizaram a reflexão sobre o caráter da 
disciplina. Esse emergente estilo historiográfico foi identificado no Brasil por 
Machado (2003, p.314) em 1994. Histórias da disciplina foram perdendo aque-
le aspecto natural exibido nos manuais, e também o impulso doutrinário conti-
do nas peças eruditas que marcaram épocas na disciplina, como a de F. Schaefer, 
de Hartshorne etc. (cf. Barros, 2006a). Com o passar do tempo, as resistências 
contra o estilo contextual, intercultural e, por que não dizer, pós-disciplinar 
de contar a história da disciplina se manifestaram, formando-se a controvérsia 
historiográfica. Apareceu o aguerrido argumento de que, não sendo propositi-
va – não tendo o compromisso de melhorar nenhum ramo da geografia –, tal 
historiografia era um esforço inútil, sem valor – pelo menos para os que de fato 
dedicavam-se à disciplina (cf. Barnett, 1995). 

É ciente dessa problemática situação historiográfica que o presente artigo 
apresenta algumas considerações sobre contribuições de Delgado de Carvalho 
para a construção da face moderna da geografia no Brasil. Não obstante ricas 
sugestões possam ser extraídas, das contribuições de Carvalho, para o enten-
dimento dos estilos de fazer geografia no Brasil (perspectiva da episteme), o 
exercício historiográfico contextual coopera também no entendimento de varia-
dos aspectos da experiência nacional, tais como o político, o administrativo, o 
diplomático, o pedagógico etc. Vista desse modo, a história da geografia não é 
assunto a interessar exclusivamente aos geógrafos, mas também a outras pessoas 
dedicadas a temas culturais os mais diversos. Será com base numa combinação 
de abordagem epistemológica e contextual que examinaremos algumas ações e 
obras escritas por Delgado de Carvalho (1929, 1940, 1959, 1967), assim como 
parte da historiografia existente sobre este pioneiro na implantação da geografia 
no Brasil. 

N



Geografia e geopolítica 
66              ........................A contribuição de Delgado de Carvalho e Therezinha de Castro

ESTUDOS AVANÇADOS 22 (62), 2008318

A historiografia contextual,
sítios culturais, redes e escalas de imaginação 
Uma das orientações inovadoras na historiografia empenhou-se em dedicar 

atenção à influência exercida pelos sítios culturais (Duncan & Ley, 1993; Livings-
tone, 1992, 2003) e suas redes na construção da geografia, desse modo excursio-
nando por uma interpretação da construção da geografia mais atenta às relações 
e às interatividades. Tal análise se apoiou não apenas no que contornos regionais 
convencionais (continentes, nações) poderiam oferecer de elucidativo ao enten-
dimento das experiências da construção da disciplina, mas também exploravam a 
natureza das circularidades ou das difusões de práticas e idéias dentro dos circuitos 
das redes, que não negavam mas que transcendiam aqueles contornos. O coração 
das mudanças nos estilos da ciência repousaria, não obstante a importância dos 
contextos políticos gerais nacionais, nos ambientes específicos (Barros, 2005). 

Nesses nódulos e ligações – um sistema dinâmico e provido de financia-
mento – se realizaria um processo que Pickering (1995, p.5, apud Barnes & Fa-
rish, 2006, p.809) chamou de mangling, que quer dizer: transformações sofridas 
pelos agentes presentes nesses locais que, depois, não retornam mais à forma 
original. Diante disso, é possível sugerir a hipótese de que regiões homogêneas 
quanto aos estilos de pensamento geográfico, tais como geografia francesa, ou 
geografia norte-americana, ou geografia brasileira, seriam mais aspirações histo-
riográficas – ou projetos doutrinários – que reconstruções realistas e complexas 
da ontologia da disciplina. Lembremos que, à intima e peculiar associação da 
cultura – e o pensamento geográfico é uma expressão cultural – com a Terra 
formando classes de área discretas (o modus operandi do pensamento regional), 
Kimble (1951) havia proposto a ênfase interpretativa dos padrões regionais com 
base nas interatividades entre os lugares. 

A idéia dos sítios cultural-científicos resgatou essa metodologia e permitiu 
identificar paralelos entre estilos de geografia praticados por profissionais de di-
ferentes países. Isso revelou que, do ponto de vista epistemológico e em razão 
das redes de interação, havia mais similaridades que diferenças entre as chamadas 
escolas nacionais ou regionais, não obstante as diferenças existirem também. O 
conceito sistemático de redes de interações usado pela Geografia Urbana desde 
os anos 1950 revelou, em aplicado à reconstrução da história da disciplina, os 
muitos limites do conceito de região (nação), ou discurso regional, aplicado ao 
mesmo tema. 

A questão em torno das diferenças de estilos de geografia que se desenvol-
vem entre os sítios culturais é das mais férteis. Lia Machado (2003) identificou, 
na história do pensamento geográfico no Brasil, a presença de estilos diferentes 
associados aos contextos diversos de cultura institucional (sítios) presentes na 
difusão da disciplina dentro do próprio contorno regional do país. Desenvolve-
ram-se na disciplina estilos de trabalho geográfico mais instrumentalizados para 
a análise do empírico, mas também se propagaram estilos mais especulativos. 
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Talvez uma oposição entre a geografia como arte liberal – baseada nas perso-
nalidades – e a geografia como ciência social aplicada ou de equipe (Barnes & 
Farish, 2006, p.807) ou industrial. 

Lia Machado (2003) observa ainda que, do ponto de vista da escala dos 
interesses e do alcance espacial das cogitações, a geografia que se difundiu no 
Brasil esteve voltada para dentro do próprio território brasileiro ou da escala na-
cional. Do ponto de vista da escala política – regional política – de operação, esse 
caráter das práticas e discursos geográficos no país diferia da geografia européia 
que lhe havia oferecido os moldes conceituais. Essa, ao lado da preocupação 
espacial interna aos seus países, mantinha um permanente foco de agenda nas 
periferias do além-mar. 

A visão para dentro como caráter do pensamento geográfico no Brasil, 
combinada com as desafiantes dimensões territoriais continentais a conhecer, 
não deixou de produzir aquele fenômeno que veio a ser denominado legitima-
ção do geógrafo pelo contato de campo. Isso foi particularmente importante no 
período compreendido entre a estruturação do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e os anos 1960, a era heróica das explorações e das primeiras 
peças discursivas geográficas nacionais. Dias (1989) denomina mesmo o final 
dos anos 1950 e começos de 1960 como a idade de ouro da geografia no país. 
Entretanto, a partir desta última década, os trabalhos geográficos puderam se 
beneficiar de sistemas remotos de informações muito mais eficientes e de longo 
alcance em escala, e a experiência do realismo de campo, compreensivelmente, 
deixa de ser a única forma de ungir o geógrafo com reconhecimento profissio-
nal. Mas, até então, os geógrafos, assim o quisessem, podiam colher vantagens 
de certa visão ingênua presente nos consumidores culturais quanto ao que real-
mente era um trabalho de campo. Para muitos daqueles consumidores, a própria 
aventura da viagem ao campo, quando relatada, produzia a autoridade científica 
e o prestígio (Livingstone, 2003, p.42). 

Há no contexto periférico da difusão da geografia outra categoria de expe-
riência espacial a merecer atenção. A então rara ida de um geógrafo brasileiro – e 
isso parece ter sido um fenômeno extensivo a toda a América – aos velhos cen-
tros formuladores da geografia moderna conferia uma aura de reconhecimento 
e prestígio. A condição periférica da difusão da geografia no Brasil produziu, 
para os geógrafos do país, uma específica categoria de experiência espacial, além 
daquela já mencionada relativa ao contato de campo e observada por Outram 
(1999, p.285). Essa categoria de experiência espacial seria a representada pelas 
viagens para respirar o estado da arte, excursões de espírito e assimilação das 
novidades. 

Delgado de Carvalho aportou justamente no core que procedia à constru-
ção da geografia no Brasil na perspectiva do poder central, o que teve efeitos 
definidores sobre as suas contribuições. Ao lado da sua personalidade, a geogra-
fia da sua localização influenciou – “fez a diferença”, para usar a expressão de 
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Livingstone (2003) – na vida profissional que conduziu e nas contribuições que 
pôde oferecer. Entretanto, essa geografia da sua localização nacional-profissional 
não explica seu estilo histórico-geográfico, que na verdade era um estilo comum 
aos sítios culturais cosmopolitas já dispostos em redes. 

A Europa, o Brasil e a formação de Delgado de Carvalho
Miguel Delgado de Carvalho nasceu na França no ano de 1884. O Bra-

sil era ainda uma Monarquia, para uns; para outros, entretanto, mais que isso: 
uma democracia coroada. Filho de pai brasileiro que estava a serviço da Coroa 
na Europa – e que lá teria ficado com a proclamação da República –, Carvalho 
aportou no Brasil na primeira década do século XX. Um dos objetivos que tinha, 
ao empreender sua saída da Europa, era escrever a sua tese para apresentá-la à 
Escola de Ciências Políticas de Paris, completando assim sua formação acadêmi-
ca. Essas exigências de começo de carreira, modernamente, situam-se dentro do 
padrão do scholar estabelecido no século XIX na Alemanha e que se propagou 
como modelo por todo o mundo (Barros, 2006b). 

Carvalho chegava com uma autoconfiante doutrina geográfica, e buscava 
um mundo empírico na América do Sul agrícola, continente de grande interesse 
à Europa, posto que estava a acolher os excedentes da população do velho con-
tinente. Segundo depoimento de Maria Linhares, Delgado de Carvalho era não 
somente francês por nascimento, mas por formação educacional.1 Esse ponto é 
aqui mencionado vez que o tópico da influência do além-mar e da identidade 
nacional na disciplina tem recebido importância na agenda historiográfica da 
geografia no Brasil. Comentando sobre a formação da geografia no Brasil, San-
tos (2002) afirmou que Delgado não escrevia em português, mas em francês, de 
fato outra das línguas que chegaram à América pela difusão cultural européia e 
que sufocaram as línguas nativas de cujo culto criaram-se tantos problemas para 
Policarpo Quaresma, o personagem de Lima Barreto. 

Zusman & Pereira (2000, p.55), examinando a controvérsia de se havia 
um projeto geográfico ou agenda clara de construção da geografia no Brasil an-
tes da institucionalização – que para Moraes (1999) e Monteiro (1980) (ambos 
citados por Zusman & Pereira, 2000, p.55) não havia –, entendem que Delgado 
de Carvalho atuou como um divulgador do que denominam escola geográfica 
francesa. Segundo parâmetros dos sítios europeus, o que parece mais justo. En-
tretanto, como o observa propriamente Abreu (2006, p.131), o papel difusor 
de Carvalho é parte do evento mais amplo do estímulo da educação média no 
país – com paralelos nas décadas anteriores nas experiências nacionais da França 
e da Alemanha –, no qual a vinda dos assessores será episódio da mesma cadeia 
seqüencial de espalhamento cultural educacional no contexto da construção na-
cional. De fato, os assessores vieram para auxiliar no estabelecimento de faculda-
des de formação de professores para o ensino médio e primário. 

A experiência de pessoas nascidas e educadas no Brasil representarem geo-
graficamente o seu próprio país era escassa, e viria a ser necessário tempo – e 
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esforços financeiros, institucionais, educacionais e pessoais consideráveis – para 
o país incorporar experiências e perspectivas cognitivas próprias aos discursos 
geográficos, incluindo no que tange ao conceito de região, que teve que ser elas-
tecido em escala. Delgado, no sítio do poder central, foi exposto e partícipe dos 
primeiros momentos desses esforços heróicos de representação geográfica do 
Brasil. Compreensível e desafiadoramente, a difusão do pensamento geográfico 
no Brasil significou uma ontologia complexa e problemática para a disciplina, e 
nela especialmente para o conceito de região, conceito central nas contribuições 
de Delgado de Carvalho. 

Os assessores europeus vindos para ajudar na montagem das faculdades 
de formação de professores vieram para o país tal como Carvalho, isto é, com 
uma doutrina científica e em busca do empírico – de um campo de experiências 
(Salgueiro, 2006, p.195) –, estivessem ou não eles sob compromisso de fazer 
suas teses de doutoramento. Delgado de Carvalho, com as circunstâncias da sua 
formação educacional, colocava-se naturalmente muito distante de personagens 
que poderiam beneficiar-se da aura das viagens à Europa como legitimação de 
atualização científica, isso porque ele compartilhara da mesma formação dos 
assessores da institucionalização. 

Historicismo, cosmopolitismo e doutrina regional
Delgado de Carvalho estudou direito na Universidade de Lausanne e ciên-

cias políticas em Paris. Depois, realiza estudos em diplomacia e tem uma passa-
gem pela London School of Economics onde, certamente, esteve exposto às in-
fluências temáticas e doutrinárias de Halford Mackinder (1861-1947). Mackinder 
havia sido indicado para a cátedra de Geografia em Oxford, e em seguida (1890) 
foi apontado diretor da London School of Economics. Ele foi uma espécie de 
founding father, grande estimulador da geografia na Grã-Bretanha na fase da pré-
institucionalização, tal como Delgado viria a ser no Brasil. Ambos difundiram o 
discurso regional e estimularam a criação dos sítios de produção geográfica.

Malgrado as semelhanças, Mackinder vivia as exigências de dirigir o seu 
olhar para fora, enquanto Carvalho e outros pioneiros, no sítio central da cidade 
do Rio de Janeiro, tinham como desafio os sertões, o largo interior do território 
brasileiro. Em relação a superfície e temas a estudar, esses pioneiros no Brasil 
tinham problemas geográficos suficientes e até maiores que muitos impérios eu-
ropeus com suas colônias na América e na África. Delgado, entretanto, nunca se 
afastaria totalmente da escala global. Mas o fato é que o caráter do pensamento 
geográfico, pelo menos na sua face discursiva e pública, parece ser dependente 
das escalas, isto é, das escalas de hábito do pensamento do indivíduo. Essas 
escalas de hábito são elementos ativos no mangling, processo anteriormente 
definido. Não obstante isso, as discussões de MacKinder (1887) em “On the 
scope and methods of geography” em muito se assemelham às discussões sobre 
o método regional apresentadas por Delgado de Carvalho no centro nacional 
ou por estudiosos regionais em sítios culturais, como o do Recife. Cabe sugerir 
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que o treinamento de escala que Delgado recebeu nos sítios imperiais europeus 
acabaria, por fim, por influenciar suas direções profissionais e temáticas. 

A geografia estava impregnada pela imaginação histórica. Na época da for-
mação educacional de Delgado de Carvalho, a mistura entre as ciências era a nor-
ma. La Blache (1845-1918), por exemplo, vivia lado a lado com os historiadores, 
tendo escrito o primeiro volume – o “Tableau de la géographie de la France” – da 
Histoire de France de l’époque gallo-romaine à la Revolution. O grande domínio 
sobre as estruturas acadêmicas e de ensino na França estava, na verdade, nas mãos 
dos historiadores; isso significava mais postos de emprego para quem se dedicava 
ou se aproximava da história, e não da geografia. Fala-se mesmo que o século 
XIX foi dos historiadores (Caire-Jabinet, 2003, p.107-9), e essa influência entrou 
pelo século XX. As chances de carreira abriam-se por meio das redes de amizade 
que, segundo Caire-Jabinet (2003, p.123), desempenharam importante papel ao 
se transformarem depois em estruturas institucionais diversas. Assim se criavam 
novos postos de emprego, espaços institucionais (sítios), mesmo nos ambientes 
do ultramar (Salgueiro, 2006, p.194), menos disputados naturalmente, para jo-
vens com pouca experiência profissional (Gomes, 2006, p.224).2 

O que se chamou imperialismo acadêmico dos historiadores, com seu 
holismo, influenciou a geografia de língua francesa. No sentido contrário, a 
geografia também influenciou a história, pois o pensamento enquadrado nas 
monografias regionais sintéticas – grande contribuição da geografia – estimulou 
também, em retorno, os estudos históricos, com várias teses focando as histórias 
regionais (Caire-Jabinet, 2003, p.114). Lucien Febvre, por exemplo, exerceu o 
ofício de historiador voltado para a geografia histórica. Essa intimidade entre a 
geografia e a história transplanta-se às periferias, é importada inclusa nos serviços 
educacionais dos assessores, quando a geografia se difunde nas terras tropicais 
dentro do quadro das exportações européias dos serviços. A forte intrusão do 
discurso histórico no pensamento geográfico no Brasil – mesmo na obra de Del-
gado de Carvalho – não pode, portanto, ser discutida estritamente no campo 
de uma suposta superioridade de eficiência cognitiva desse discurso, ou maior 
aproximação dele com a realidade na perspectiva de alguns objetivos político-
pedagógicos ou formativos (eficiência em si da camada discursiva). 

Delgado de Carvalho e seu abrangente senso de ciência social
Delgado de Carvalho pôde desfrutar de uma vida produtiva afortunada-

mente longa. Quando estava com setenta anos, publicou o Manual de organi-
zação social e política brasileira (OSPB), livro didático oficial do MEC/Inep para 
instilar princípios cívicos na juventude. Dir-se-ia que manuais assim representa-
vam uma configuração mais ideológica e educacional – pré-neopositivista – das 
ciências sociais. Nesse livro de enobrecimento coletivo, e após décadas de trato 
com a história, com a geografia e com as ciências sociais, Delgado de Carvalho 
(1967) apresentou o que para ele era uma ciência dedicada ao estudo dos fatos 
sociais: ela seria “uma ciência una”. 
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Tal concepção revela o traço historicista e humanista da contribuição de 
Delgado de Carvalho, traço que ele herdou da matriz européia que produziu 
Ratzel, Ritter, Monbeig, entre outros, e que Andrade (2006, p.130) e Zusman 
& Pereira (2000, p.55) viram, com a perspectiva historiográfica regional, como 
da escola francesa. De fato, Delgado ostentava o estilo cognitivo característico 
da visão regional clássica construída no horizonte europeu na passagem do sécu-
lo XIX para o XX – da “integração e síntese” (Lencioni, 2003, p.100), estilo que 
viria a ter negociações epistemológicas problemáticas com a onda da difusão dos 
especialismos positivistas que estavam por se propagar pelo Brasil. 

Compreende-se que Delgado de Carvalho havia aspirado à concepção uni-
ficadora e holística das ciências humanas muito influente na Europa da sua for-
mação. No caso da geografia, talvez o projeto tenha sido mais ambicioso, vez 
que incluía também os fatores ambientais (ecologia humana). Mas o holismo de 
Delgado de Carvalho era mais histórico que ecológico, e certamente ele não com-
partilhava da crença básica do naturalismo, aquela que preconiza a unidade essen-
cial de método entre as ciências sociais e naturais. Parece também procurar mais o 
entendimento que a explicação dos fatos, um traço do historicismo esclarecido.

O cultivo da consciência histórica – uma âncora-traço da nobreza refor-
çada talvez diante das revoluções das identidades no âmbito das transformações 
urbano-industriais do século XIX na Europa e do século XX no Brasil – conduz 
Carvalho a citar e elogiar, no Manual antes referido, os chamados intérpretes 
globais do Brasil – ou founding fathers para usar expressão de Yeda Linhares 
(cf. entrevista citada nas referências bibliográficas). São personagens como Le-
ôncio Basbaum, Caio Prado Jr., Florestan Fernandes, Celso Furtado, Nélson 
Werneck Sodré, entre outros, que se dedicaram às representações sintéticas do 
todo do país, lembrando o método regional. As gerações que foram expostas 
aos ambientes das pós-graduações pós-1970 tiveram de se encontrar com os 
discursos desses intérpretes, entender-lhes as aspirações, e também os limites das 
suas meganarrativas e megaconceitos. As teses e dissertações escritas – nos anos 
1970 em diante – nos novos sítios de produção em ciências humanas no Brasil 
seriam mais analíticas e reveriam muitas destas interpretações, conforme observa 
Linhares (cf. entrevista citada). 

O Manual antes mencionado é voltado para a formação da identidade 
cívica, a formação de uma liga de pensamento entre os indivíduos e o conjunto 
cultural e natural nacional, ou uma liga entre a terra e a gente no recorte re-
gional (nacional) do Brasil. O trabalho cultural de Carvalho tem paralelo no de 
Carl Ritter, esse no seu esforço educacional para inculcar nos espíritos dos que se 
escolarizavam uma visão geográfica coletiva, ou senso coletivo, da ligação entre 
a população e a terra. Esse trabalho cultural de ligar terra e gente também foi 
feito por vários autores no Nordeste do Brasil, em âmbito regional, ao modo de 
resistência regional-federalista; isso porque, como o observou Andrade (2006, 
p.141), o Estado Novo revelava ímpetos centralistas que condenavam o federa-
lismo da Primeira República. 
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A escolarização em massa tocada pelos projetos nacionais continha uma 
variante de historicismo. Não era aquele tipo cultivado pelas seções eruditas da 
elite, mas sim produzido para ser aspirado ou digerido pelas massas por via da 
indústria cultural-urbana. A multidão se civilizaria pela história-pátria associada 
ao território. A geografia, como ciência unificada e irmã da história, apresenta 
variados e amplos registros da sua utilidade instrumental para construir menta-
lidades nacionais ou regionais populares ou públicas, e essa funcionalidade não 
é, certamente, uma página virada no espectro das potencialidades da disciplina. 
Deste modo, a geografia é claramente ciência ideológica na acepção de J. Hab-
bermas (1971), saber que cria verdades que podem ser relativizadas aos interes-
ses humanos. No referido Manual, as populações indígenas na Amazônia são 
representadas em seu passado como objetos histórico-simbólicos de um todo 
nacionalmente imaginado. 

A imaginação do equilíbrio e harmonia entre as partes, característica do 
projeto representacional do método regional clássico, é instrumentalizada na 
empresa e empalidece os conflitos acontecidos no encontro entre os nativos, por 
um lado, e os seringalistas, seringueiros, casas exportadoras e cores industriais, 
por outro; ou os choques que estavam acontecendo decorrentes do avanço das 
frentes madeireiras ou agropecuárias. Pierre Gouru (1961), renomado geógrafo 
francês, havia interpretado a densidade e o povoamento na área amazônica me-
diante a perspectiva da expansão imperial que mirava a hinterlândia – tal qual 
Delgado –, isto é, a Amazônia como um vazio demográfico. O formato cognitivo 
se repetia, ainda que funcional a um império para dentro. 

Delgado de Carvalho publicou extensivamente,3 aproveitando os muitos 
estímulos propiciados pela emergente indústria cultural e gráfica situada na capi-
tal federal, indústria ansiosa certamente pelas novidades culturais que Carvalho 
trazia consigo. Suas publicações demonstram que, apesar da sua formação nas 
humanidades, sustentou grande desembaraço no estudo dos aspectos físicos da 
geografia com objetivos de ensino secundário. A fisiografia – isto é, o relevo do 
solo, os jazimentos minerais, a drenagem, a fisionomia vegetal, o sítio geográfico 
etc. – propiciava o cenário funcional para uma representação animada dos fenô-
menos históricos, econômicos, demográficos e sociais. O cenário físico-biológi-
co supria a vida das populações das influências geográficas, e isso tudo precisava 
ser visualizado por uma pedagogia geográfica do empírico. Assim, uma excursão 
(o campo), para Delgado de Carvalho (1941), equivalia a muitas aulas teóricas: 
“O contacto com a realidade determina, por si só, o início de todo o processo 
de aprendizagem”.4 

Os diferentes sítios e as ramificações de influências
Não obstante um nome de projeção nacional no campo educacional, a 

extensão da influência dos trabalhos geográficos de Delgado de Carvalho não 
pôde ser entendida como espacialmente total e generalizada com a mesma in-
tensidade pelo Brasil, por todos os sítios culturais. À época, o país era mais 
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propriamente um arquipélago cultural com os seus sítios exportando produtos 
primários para o exterior e importando produtos industriais e serviços, incluindo 
educacionais. 

Agamenon Magalhães (1970), na sua tese de cátedra apresentada ao Colé-
gio Estadual de Pernambuco, no Recife, sobre o Nordeste do Brasil (Nordeste) 
publicada originalmente em 1922 – estilo monografia regional –, não refere 
bibliograficamente Carvalho. Cita diretamente fontes européias, como Ratzel, 
Reclus, Martonne, e, no Brasil, Euclides da Cunha. Os sertões é uma obra que 
exerceu forte atração sobre estudiosos de mentalidade mais holística e germâni-
ca, pelas construções que oferece das relações orgânicas entre o homem e a terra 
no Nordeste. Agamenon dispunha de formação jurídica e depois se afastou da 
referida cátedra para desempenhar altas funções dirigentes de Estado. 

No capítulo historiográfico do estudo das ramificações das influências cul-
turais entre centros dentro do Brasil, entretanto, há que reconhecer que o ca-
minho está praticamente incógnito. O arquipélago cultural era realmente uma 
evidência no mínimo educacional nas primeiras décadas do século XX. Não que 
os sítios culturais ostentassem, digamos, ciências singulares; mas o fato é que 
os sítios alimentavam-se de redes mais liberais, aristocráticas, descentralizadas e 
personalizadas. Gilberto Freyre, por exemplo, entrou em contato direto com o 
geógrafo Carl Sauer e com o antropólogo Franz Boas (1887) – esse o autor do 
célebre “The Study of Geography” – a partir da sua educação antropológica nos 
Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX. A vasta influência intelec-
tual que Freyre construiu – no Brasil e no exterior – veio a contribuir para pro-
blematizar iniciativas de uniformização cultural e acadêmica do país, ou regiões 
homogêneas de estilo científico. Havia uma interação européia, especialmente, 
e anglo-americana também, no plano cultural, sendo aliás a língua francesa lida 
usualmente nos bancos escolares do velho sítio cultural do Recife. 

Interessante é que, como observa Andrade (1970) na “Introdução” à reim-
pressão de Nordeste de A. Magalhães, o Nordeste aí proposto será exatamente 
o que viria a ser acatado oficialmente pelo IBGE no ano de 1958, e se torna-
ria a região administrativa da instituição de planejamento denominada Sudene 
(1959): reunindo os Estados desde o Maranhão até a Bahia. A divisão do IBGE 
vinda de 1941, por Fabio Macedo Soares Guimarães, fixava como Nordeste ape-
nas os Estados desde o Maranhão até Alagoas. Tal Nordeste oficial de 1941, do 
Maranhão a Alagoas, Delgado o havia proposto em 1913 chamando-o de Brasil 
Norte-Oriental. Nisso Carvalho aceita o recorte proposto por Elisée Reclus que, 
na obra Estados Unidos do Brasil, de 1893, chama o mesmo conjunto de Região 
da Costa Equatorial. Para a denominação, todavia, Delgado de Carvalho prefe-
riu a expressão de Said Ali (Compêndio de geografia elementar, de 1905): Brasil 
Norte-Oriental. 

Delgado de Carvalho excursionou por muitas áreas temáticas, como já in-
dicadas. Na história, como era de esperar, deixou a História geral, em quatro vo-
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lumes, obra recomendada na página da web intitulada O que todo monarquista deve 
ler.5 Na sua História diplomática do Brasil (Carvalho, 1959), fruto das atividades 
desempenhadas junto ao Instituto Rio Branco nos meados da década de 1950, 
Carvalho homenageia, discretamente como ele mesmo o afirma no preâmbulo, 
as excelências do patriotismo esclarecido da política externa da democracia coro-
ada do Segundo Império. Afirma ainda que a mencionada História diplomática 
de sua autoria não viria a preencher nenhuma lacuna, pois essas já estavam todas 
preenchidas por outras obras realmente importantes. Entretanto, o diplomata Dr. 
Paulo Roberto Almeida – na reimpressão de 1998, pela UnB – considera a Histó-
ria diplomática do Brasil de Carvalho, com as necessárias complementações fru-
to do decorrer dos anos, uma das dez obras fundamentais a um diplomata. Pro-
vavelmente com os estudos históricos à escala global e a obrigação diplomática 
de olhar permanentemente para fora das fronteiras nacionais, ele tenha podido 
finalmente cultivar a visão espacial que assimilara no mundo imperial europeu. 
A Universidade e o IBGE estavam voltados para dentro do país. 

O fluxo dos contextos
e as dinâmicas nos sítios culturais geográficos
São numerosas as evidências, presumo, no sentido de que Delgado de Car-

valho sentia-se mais confortável intelectualmente no ambiente das humanidades 
– mais educacional e reflexivo – e menos estimulado pelos ambientes aplicados 
à produção de artefatos de reconhecimento sistemático do espaço geográfico. 
O IBGE se torna o grande sítio da produção geográfica aplicada e especializada 
no Brasil. Essa notável máquina burocrática, compreensível diante de um país 
imenso a mapear e conhecer em seus aspectos ambientais e humanos, natural-
mente aspirou a estilos de pesquisa – trabalho de equipe e ciência aplicada – que 
se propagaram no pós-Segunda Guerra Mundial e guerra fria. 

O trabalho passava a ser de escala industrial e operacional visando ao co-
nhecimento dos recursos naturais para o desenvolvimento. Como era de espe-
rar, produzia-se uma nova contextualização desafiadora ao padrão tradicional da 
geografia, reconhecidamente de perfil mais pessoal, educacional. A instituição 
(IBGE) impressionava a muitos, dentre esses o professor Juillard, um francês 
que em visita ao Brasil teria afirmado que não havia lugar no mundo – exceto 
talvez na União Soviética – onde houvesse mais geógrafos juntos trabalhando. 
Um novo mangling – ciência social em escala industrial aplicada ao progresso 
– estava entrando em funcionamento, e fenômeno semelhante – certa usinifica-
ção no padrão do trabalho geográfico – se replicaria também com a criação da 
Sudene, no final dos anos 1950, no Nordeste. O IBGE, nas palavras deste último 
geógrafo, era uma “usina de Geografia” (Santos, 2002). 

A grande exposição de Delgado aos ambientes envolvidos com a geografia 
deu-se anteriormente à institucionalização propriamente dita, isto é, nos sítios 
pioneiros de antes da domesticação aplicada da disciplina nas faculdades e no 
executivo federal. A partir da consolidação da Geografia aplicada, parece que a 
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disciplina deixa de ocupar a atenção central que tivera para ele. Delgado não foi 
partícipe da fase realmente significativa da legitimação do geógrafo pelo trabalho 
de campo, após a metade dos anos 1930 e adiante. Celebrara a importância da 
ida ao campo de forma mais doutrinaria e educacional, como um difusor precoce 
de proposições de novas atitudes metodológicas. Professores pioneiros na edi-
ficação do ensino e pesquisa em geografia na Universidade de São Paulo – cuja 
licenciatura em Geografia e História conjuntamente foi estabelecida em 1934 –, 
como Pasquale Petrone (1994), reconhecem o papel importante de Carvalho na 
construção do discurso geográfico no Brasil antecedente à institucionalização.

Carvalho atuou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na So-
ciedade Geográfica do Rio de Janeiro (1920), instituições inspiradas nas suas 
congêneres européias (Zusman & Pereira, 2000, p.53) que se espalharam pelas 
principais cidades da América. Reuniam esses sítios alguns eruditos e personali-
dades públicas eminentes e muitos apreciadores do cultivo da memória histórica 
e das explorações geográficas. Foram essas instituições pontos privilegiados da 
difusão científica e cultural e, pouco a pouco, foram se tornando sítios venerá-
veis e documentais ante a fecundidade governamental republicana no estabeleci-
mento das novas instituições públicas (nichos educacionais, de pesquisa e plane-
jamento) voltadas para edificar o progresso. Delgado de Carvalho é ele mesmo 
o principal articulador da Escola de Altos Estudos, proposta pelo historiador 
Oliveira Vianna para formar administradores para os ministérios no Brasil. Teria 
sido uma espécie de embrião similar à London School of Economics no Brasil. 
O grupo tenta fazer a Escola evoluir para uma faculdade de humanidades, mas o 
Congresso Nacional veio a rejeitar a proposta (Zusman & Pereira, 2000, p.54). 

Os primeiros trabalhos de Delgado – O Brasil Meridional, de 1910, Geo-
grafia do Brasil, de 1913, e Meteorologia do Brasil, de 1916 – refletem as varia-
das demandas e circunstâncias profissionais a que esteve submetido nessa fase 
(Zusman & Pereira, 2000, p.53) inicial da modernização da geografia no país. 
Nesse particular, as atividades desempenhadas por Carvalho – e nunca é excessi-
vo apontar esse paralelo – assemelham-se em muito às desempenhadas por Carl 
Ritter (1779-1859) no contexto germânico (cf. Tatham, 1967; Nicolas-Obadia, 
1974; Capel, 1981; Livingstone, 1992; Abreu, 2006).

Delgado de Carvalho participou nas atividades de magistério das Escolas 
de Intendência e Estado Maior do Exército, em 1921. Ministrou aulas no Co-
légio Pedro II – as disciplinas Geografia, Sociologia e Inglês (Machado, 2004) 
– e na Escola Normal, vindo depois a organizar o Curso Livre Superior de Geo-
grafia (1926) destinado à atualização dos professores do Ensino Fundamental 
(primário) (Zusman & Pereira, 2000, p.54; Machado, 2004). As suas atividades 
ligadas às instituições do Ensino Médio, Superior e Militar, e seu empenho em 
divulgar uma geografia modernizada para esses fins lembram as situações em 
que operou Carl Ritter, como antes indicado, no mundo germânico de antes 
da institucionalização universitária procedida no último quartel do século XIX 
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e conduzida por F. Ratzel (1844-1904) e F. von Richtoffen (1833-1905) (cf. 
Barros, 2006b).

O tema das fronteiras políticas entre as nações exerceu sobre Carvalho 
grande interesse, e é o tópico que abre a sua Geografia do Brasil, espécie de 
trabalho corográfico para o Ensino Médio. Esse era um grande tema que en-
volvia Raja Gabaglia, Everardo Beckenhauser e Delgado de Carvalho nos anos 
1920. Esses protagonistas construíram ou deram vida e energia aos ambientes 
institucionais onde circulavam os estudos geográficos, políticos, militares, edu-
cacionais, no coração do Estado brasileiro (Conselho Nacional de Geografia, 
IBGE, Universidade do Brasil, Colégio Pedro II, Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, Sociedade Geográfica do RJ, ministérios etc.). Era a geografia 
com preocupações de ordem estatal, territorial, educacional. Na realidade, uma 
preocupação amplamente elástica e correspondente às imensas demandas que 
esses personagens tiveram diante de si (cf. Machado, 2004), demandas advindas 
das instituições nas suas fases emergentes. 

Um material bibliográfico que permite apreciar a metodologia regional 
integrada – histórico-cultural e fisiográfica – manejada por Miguel Delgado de 
Carvalho é aquele composto pelas conferências sobre o Brasil que ofereceu nos 
Estados Unidos da América. Estava ele em plena maturidade (Carvalho, 1940) 
naqueles anos que viriam a ser de crescente aproximação do Brasil com o grande 
país do Norte. Nas conferências, revela que, aqui e ali, na edificação do assenta-
mento que representava o Brasil, ora a hidrografia induzira ora um relevo difi-
cultara ora um padrão climático havia atraído ou repelido processos de ocupação 
e sedimentação populacional, tudo isso ordenado por uma framework histórica 
e regional de representação da experiência nacional. 

Com sua atuação educacional junto aos serviços diplomáticos, Miguel 
Delgado de Carvalho manteve vivo o seu interesse pelo saber histórico-geográfi-
co – seu psicocentro discursivo, pode-se sugerir – , um saber exercido como arte 
da educação liberal de grande valor para o mundo da diplomacia, das finanças, 
da política e da educação em geral. 

Conclusões 
Tendo uma longa trajetória profissional, Delgado foi exposto a vários re-

gimes de discursos geográficos e manteve sempre aquela perspectiva holística, 
integrada, a chamada perspectiva clássica ou histórico-regional que assimilara 
nos momentos da sua formação. Seu percurso em direção aos estudos históricos 
e diplomáticos sugere uma navegação institucional mantenedora daquele senso 
clássico dos estudos sociais e históricos unificados, com traço pessoal e forte 
subjetividade. Estando no centro que construía a geografia no país, Carvalho 
pôde atuar e contribuir com várias instituições, mantendo assim um balanço de 
interesses e envolvimento entre as escalas nacional e internacional. 

Natureza, na sua geografia, não era o conjunto dos geofatores a serem 
sistematicamente dissecados a tal ponto que perderiam eles o contato com os fe-
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nômenos do povoamento. A natureza para ele era a base fisiográfica que ajudaria 
no entendimento dos padrões de povoamento. Sua visão integrada era particu-
larmente histórica e social, mas não negadora das circunstâncias físico-biológi-
cas, de maneira que o seu holismo era o do Espaço Geográfico. Um holismo 
certamente já moderado pelo possibilismo, mais profissionalmente disciplinar, 
diferente das visões anteriores totalizantes tão caras a Ritter e que estão nas pá-
ginas de Os sertões. A visão integrada de Delgado de Carvalho é arquetípica da 
geografia como ecologia humana. 

Carvalho foi como um precursor, que antecedeu assessores jovens que 
apenas iniciavam carreira no Brasil. Todos traziam uma doutrina geográfica para 
difundi-la e eram atraídos por um território como laboratório geográfico. Esta 
última é uma categoria de experiência espacial-profissional diversa, inversa – em-
bora interconectada – àquela que envolverá os geógrafos brasileiros. Estes últi-
mos partiam para ou miravam o core em busca de doutrina e cosmopolitismo. 
Tal situação em conjunto veio a produzir um complexo contexto de implicações 
identitárias, de redes de reprodução e de efeitos institucionais e orçamentários, 
um largo campo de pesquisa para a sociologia das instituições. A ontologia da 
disciplina no Brasil tem sido um processo longe de ser não-problemático, como 
em qualquer outro lugar. A historiografia contextual sugere, então, que a análise 
apenas epistemológica ou paradigmática, quando se intenta interpretar a histó-
ria da disciplina, é insuficiente para oferecer uma imagem mais realista da sua 
construção.

Carvalho praticou o padrão de geografia que pode ser entendido como 
auxiliar na educação liberal: espécie de saber histórico e social apoiado em infor-
mações fisiográficas (físico-biológicas); um saber unificado. Um saber aspirado 
do contexto do imperialismo dos historiadores, antes das segmentações. Uma 
espécie de ciência de traço pessoal, com forte teor subjetivo ou de apreciação, 
exigente em erudição, diferente dos estilos emergentes a partir dos meados do 
século XX. Com uma doutrina geográfica, a regional, ele sugeria as ligações 
entre os geofatores daqueles lugares que lhe interessavam profissionalmente, 
interpretando significados ou sentidos espaciais. 

A geografia de Miguel Delgado de Carvalho contribuiu para o que se 
pode denominar enobrecimento ou civilidade da mentalidade territorial no Bra-
sil. Seus trabalhos didáticos ofereceram aos que se escolarizavam num país em 
franca expansão e urbanização, e cheio de imigrantes, um elemento de identida-
de territorial cívica nacional; uma identidade para além da roça, do engenho de 
açúcar, da fazenda de café e gado, da aldeia, da província. Por meio da idéia de 
um Todo Histórico-Geográfico, participou das discussões que forneceram iden-
tidades macrorregionais, tudo isso como típicos artefatos mentais de confecção 
pela cultura urbana central que procedia às representações do país quando esse 
procurava afirmar-se como nação. Ao mesmo tempo, sua atenção à cena inter-
nacional, herdada da suas circunstâncias pessoais e da sua formação educacional 
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cosmopolita, permitiu-lhe levar a contribuição da geografia a cooperar com a 
diplomacia brasileira. 

Notas

1 Maria Yeda Linhares veio a exercer importante papel na implantação dos estudos rurais 
e históricos de pós-graduação stricto senso na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) (História Colonial e Escravidão). Ver entrevista citada nas referências biblio-
gráficas. 

2 Teria sido mesmo o historiador Henri Hauser quem sugeriu – com reforço de outros 
dois historiadores, Lucien Febvre e Marc Bloch – o tema de tese de P. Monbeig sobre 
as frentes cafeeiras no Brasil (Salgueiro, 2006, p.201).

3 Un centre economique au Brésil: L’État de Minas Gerais (1908); O Brasil Meridional 
(1910); Geographia do Brasil (1913), esse considerado por Fábio Macedo S. Guimarães 
(1941) o primeiro livro didático realmente digno do nome no Brasil; Physiografia do 
Brasil (1926); Meteorologia do Brasil (1917); Corografia do Brasil; Atlas pluviométrico 
do Nordeste etc.

4 Transcrito por Roseli Silva (2006) de Delgado de Carvalho (1941).

5 Cf. <http://www.brasilimperial.org.br/biblioteca>.
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RESUMO – O trabalho expõe aspectos da contribuição de Miguel Delgado de Carvalho 
(1884-1990) à construção da geografia moderna no Brasil. Emprega com esse objetivo 
combinadamente as perspectivas contextual (ferramentas historiográficas circularidade 
e sítio cultural) e também epistemológica. 
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Delgado de Carvalho e a Geografia no 
Brasil: pioneirismo e contribuições

Cláudio Benito Oliveira Ferraz *

Introdução

Conta a lenda que Graça Aranha, grande intelectual brasileiro e escri-
tor do clássico Canaã, quando Ministro do Brasil na Holanda, foi visitar seu 
amigo Delgado de Carvalho na França. Durante uma caminhada descompro-
metida dos dois pelas ruas de Paris, Aranha acabou encontrando um antigo 
conhecido, distanciou-se um pouco de Delgado para trocar algumas palavras 
com a pessoa. Voltando para Delgado, este fez um comentário malicioso dan-
do parabéns a Aranha por ter aprendido tão rapidamente a língua holandesa. 
Contudo, Graça Aranha não percebendo a ironia, explicou meio perplexo que 
na verdade havia falado em francês....

Esse pequeno relato apresenta detalhes da personalidade de Delgado 
de Carvalho que o demarcam como uma pessoa única e intelectualmente pri-
vilegiada, daí sua rica e diversificada contribuição para várias áreas do conhe-
cimento científico brasileiro. 

Seu rigor e precisão com os elementos do saber não perdoava nem os 
amigos mais chegados, muito mais quando se tratava da língua francesa, que 
foi sua primeira língua e que dominava como poucos, daí a crítica até exage-
rada em relação ao francês do amigo Aranha. Complementar a essa inteligên-
cia ímpar, acompanhava seu humor malicioso e com muita classe e estilo, o 
que cativava os presentes devido à originalidade dos questionamentos que 
apresentava. Não havia como deixar de reconhecer que ele tinha certa razão 
quanto aos argumentos ou críticas apresentados.

Todos os relatos e depoimentos que ficaram registrados sobre Delgado 
de Carvalho são unânimes em apontar tanto a importância dele para o pionei-
rismo dos estudos científicos no Brasil nas várias áreas em que sua mente curio-
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Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, de Presidente Prudente (SP), coordenador 
do Grupo de Pesquisa Linguagens Geográficas. Endereço eletrônico: cbenito2@yahoo.com.br.
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sa e ampla abordou: Geografia, História, Pedagogia, Sociologia, Relações Internacionais, 
Direito, Cartografia, Gramática, etc., assim como o caracterizam como um grande pensa-
dor e humanista, superior à maioria dos intelectuais do seu meio social e acadêmico.

É partindo, portanto, da importância desse pensador singular, brilhante e atual-
mente pouco lembrado que esse texto visa a abordar, principalmente quanto à contri-
buição de suas idéias e propostas para a edificação da Geografia brasileira, tanto nos as-
pectos relacionados com a pesquisa quanto os voltados para o ensino dessa disciplina. 

Logicamente que os limites de um artigo como este inviabiliza dar conta da maioria 
dos elementos que se relacionam com a produção intelectual de pensador tão profundo 
e diverso como Delgado de Carvalho, mesmo que façamos um corte e foquemos só a Ge-
ografia por ele trabalhada. Nossa intenção é mais humilde, reduz-se a apresentar, de for-
ma bem introdutória, alguns aspectos que possam contribuir para um entendimento da 
importância e das características centrais de sua visão de ciência geográfica, assim como 
sua relação com o Estado e o papel de intelectual como um agente ativo na sociedade, de 
maneira a pontuar o caráter humano e atual de algumas de suas ideias e posturas.

Para a confecção desse texto, baseamo-nos em algumas obras de Delgado de Car-
valho que consideramos fundamentais para melhor compreender sua visão de Ciência 
e de Geografia. Também utilizamos de nossa dissertação de mestrado, defendida faz 
tempo na Universidade de São Paulo - USP, intitulada O discurso geográfico: a obra de Del-
gado de Carvalho no contexto da Geografia brasileira - 1913 a 1942, juntamente com pesqui-
sas mais informais desenvolvidas posteriormente, mas nunca sistematizadas, voltadas 
para uma atualização dos dados sobre Delgado que a referida dissertação delimitou. 
Também fizemos uso de outras pesquisas e textos que surgiram posteriormente ao nos-
so estudo e que abordam o pensamento do mesmo autor. A bibliografia no final desse 
artigo apresenta esse conjunto de documentos estudados.

Contudo, antes de adentrarmos ao pensamento de Delgado de Carvalho, uma 
pergunta se faz insistente e merece ser abordada, mesmo que de forma parcial. Por que 
Delgado de Carvalho, apesar de sua diversidade de saberes, do pioneirismo de suas 
ações e idéias, e riqueza argumentativa, acabou sendo eclipsado como grande pensa-
dor, ficando quase desconhecido em meio a história da ciência geográfica brasileira?

A resposta caminha por várias trilhas. Desde supostos atalhos que na verdade 
desembocam num vazio, como apontar para o fato de o Brasil ser um “povo sem me-
mória”, que não valoriza o passado, etc., até o afirmar que o mundo de Carvalho era 
um e o nosso é outro, suas ideias ficaram desatualizadas, daí não serem necessárias e o 
esquecimento foi algo como que natural nesse processo evolutivo.

Essas justificativas são muito vagas e genéricas. Para tentar estabelecer respos-
tas mais substanciosas, devemos nos ater a dois corpos de elementos, um externo ao 
pensador e outro interno a ele. O primeiro se relaciona com o corpo coletivo em que o 
pensamento de Delgado se deu e se desenvolveu. Nesse corpo, dois ambientes são fun-
damentais. De um lado temos o corpo do Estado brasileiro, com sua estrutura, funções 
e necessidades. De outro lado, o ambiente caracterizador dos processos de produção do 
conhecimento geográfico: as instituições, os intelectuais vinculados e os referenciais e 
posturas teóricas.

O segundo conjunto de elementos se relaciona propriamente com a corporidade 
delgadiana, ou seja, seus referenciais teóricos, políticos e conjunto de ações e textos pro-
duzidos enquanto intelectual e pensador. Vamos tentar explicar melhor a esses corpos.

O Estado brasileiro, quando Delgado de Carvalho começou sua carreira de inte-
lectual, passando pelo período Vargas, chegando até o início da ditadura militar, se ca-
racterizou por investir recursos financeiro, político, estratégico e intelectual na direção 
de consolidação de sua identidade territorial expressa na ideia uniforme de nacionalis-
mo pátrio. O conhecimento científico era tomado como o elemento fundamental para 
fazer as pesquisas com precisão e rigor visando a elaborar referenciais de leitura de 
quem somos nós e como devemos ser brasileiros em meio a toda nossa diversidade.

Daí a necessidade de estudos geográficos sobre as características paisagísticas 
das diversas regiões, entendendo suas características físicas e relacionando estas com os 
aspectos fundamentais da população, tanto em referenciais estatísticos quanto cultural 
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desta. A partir disso, poderiam se delimitar com acerto cartográfico as fronteiras, levan-
tando-se os potenciais econômicos de investimento e exploração, visando à efetivação 
dos elementos de intervenção no território.

Perante esses aspectos, a proposta de Geografia de Delgado de Carvalho foi fun-
damental, tanto enquanto referenciais metodológicos de pesquisa quanto de instru-
mental pedagógico de ensino. Como durante toda primeira metade do Século XX no 
Brasil, os recursos tecnológicos de comunicação e informação ficavam restritos a mídias 
impressas, telefonia precária e sistema de radiodifusão centralizados na capital da Re-
pública, assim como o uso ainda insipiente de rodovias, etc., o sentido de Nação brasi-
leira tinha que se dar num ritmo mais lento e dependente em grande parte do conteúdo 
a ser trabalhado em sala de aula por meio de livros didáticos que destacassem nossas 
características principais rumo a elaboração do sentido de identidade com a abstração 
territorial chamada Nação brasileira.

Quando, após notadamente os anos de 1950, ocorrem as condições técnica e po-
lítica que propiciariam a efetiva integração territorial brasileira ao redor da estrutura 
administrativa do Estado, os referenciais econômicos internacionais começam a cobrar 
mudanças no aparelho de gerenciamento estatal. O sentido de identidade nacional, até 
então fundamentado na frágil estrutura arcaica de um País rural e disperso, começa a 
sofrer pressão, principalmente em seu aspecto econômico, para se modernizar, visando 
à industrialização e à urbanização do território, produzindo assim uma grande camada 
de trabalhadores em condições espaciais concentradas e com domínio técnico-econômi-
co de trabalhar/consumir, criando um mercado consumidor e poupador viável para que 
o Estado brasileiro se integre à nova ordem econômica mundial.

Como as condições da economia brasileira eram insuficientes para viabilizar  todo 
esse rearranjo territorial, o Estado mais uma vez passou a ser o elemento capacitador des-
se processo. Para que as mudanças fossem razoavelmente articuladas e sem grandes em-
pecilhos de ordem social e política, tornava-se necessário que o Estado fosse administrado 
de forma centralizada e autoritária, única maneira que parcelas da elite, na época, acredi-
tavam ser possível implementar rapidamente esses processos de modernização, passan-
do por cima de resistências ou contestações. Diante disso, o Estado acabou ocupado por 
juntas de militares que de forma ditatorial, a partir dos anos de 1960, passam a acelerar 
essa estrutura de modernização dos referenciais econômicos do território brasileiro, apro-
ximando as condições nacionais dos parâmetros competitivos internacionais de então.

Introduziram novas tecnologias de comunicação e informação, notadamente por 
meio de satélites e de sistemas eletromagnéticos de comunicação a distância. Elaborou-
se toda uma moderna infraestrutura rodoviária, capaz de tornar mais ágil e flexível o 
contato entre as várias partes do território, assim como fortaleceu a indústria automo-
bilística e diversificou o parque industrial brasileiro. Essas e outras medidas, como a 
ampliação de quadros de estudantes no ensino superior, por meio da privatização do 
ensino e formas para acelerar/encurtar a formação de professores, em áreas como licen-
ciaturas e cursos técnicos. 

As consequências disso para a Geografia foram danosas. Tanto por diminuir o 
número de aulas dessa disciplina no meio escolar, como até substituição de professores 
específicos por generalistas, como os de Estudos Sociais. Com a televisão, grande parte 
do que competia à escola e ao ensino de Geografia quanto à formação do sentido de 
identidade nacional, por meio de reconhecimento das diversas características paisa-
gísticas do território, acabou se deslocando para os programas televisivos de entreteni-
mento e curiosidades. 

Diante dessas novas funções e condições, muito da Geografia pregada por Del-
gado Carvalho, no começo do Século XX, ficou desatualizada enquanto função dela em 
atender às necessidades estatais. O próprio Delgado, a partir do final dos anos de 1960, 
passa a diminuir os trabalhos sobre metodologia e estudos de Geografia, substituindo 
pelas novas diretrizes colocadas de Estudos Sociais, Relações Internacionais, Organiza-
ção Social e Política brasileira etc., distanciando suas análises da especificidade geográ-
fica. Esse, portanto, pode ser um dos elementos que explicam o futuro esquecimento 
que se abateu sobre a obra pioneira de Delgado.
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Outro elemento que pode ser levantado para formar o corpo externo de explica-
ções que permitem compreender o porquê do gradual esquecimento sofrido pelo pen-
samento e obra de Delgado de Carvalho, refere-se ao fator bem marcante para a prática 
específica da produção do conhecimento geográfico. A necessidade de entender o sen-
tido e função desse conhecimento a partir de sua contribuição às práticas de construção 
e identidade territorial, assim como para a divulgação e fortalecimento desse processo 
identitário por meio da educação escolar, fez com que os estudos geográficos priorizas-
sem os elementos mais práticos e empíricos do estudo e aprendizagem, eclipsando os 
aspectos mais epistemológicos da organização desse conhecimento.

Com as mudanças ocorridas nos meios técnico e tecnológico de comunicação e 
informação, assim com os mecanismos adotados para modernização do aparelho admi-
nistrativo do Estado, muito da função tradicional da Geografia cobrada até a primeira 
metade do Século XX, da qual Delgado foi um importante colaborador, tendeu a ser su-
plantada por outros meios e mecanismos mais eficientes, como a televisão, a introdução 
de novas disciplinas escolares, o uso de novos recursos e equipamentos técnicos mais 
sofisticados, melhor dominados por certas engenharias, etc. 

Diante da crise instaurada, os articuladores do pensamento geográfico, em sua 
grande maioria, optaram em modernizar e atualizar suas bases metodológicas, tentan-
do incorporar o estudo e manuseio desses novos recursos e ferramentas tecnológicas 
(imagem por satélite, por radar, informacional, etc.), voltando a aplicabilidade do co-
nhecimento geográfico mais para a área de planejamento, tanto econômico como ad-
ministrativo, objetivando assim perpetuar em sua utilidade para com o Estado. Esse 
esforço modernizante significou restringir o olhar para o momento e buscar soluções 
práticas imediatas, portanto olhar para o passado e analisar o processo histórico de 
construção de seu saber foi entendido como perda de tempo, pois comprometia a ur-
gência temporal de soluções úteis e atuais em si. 

Esse abandono do passado, pelo fato de muitos entenderem a Geografia como 
uma ciência do empírico em si, contribuiu para que as bases teórica e epistemológica 
fossem descartadas como desnecessárias para se compreender o que se devia atualizar. 
Nisto, muito do pensamento delgadiano foi esquecido por ser entendido como não im-
portante para a pertinente modernização da Geografia institucionalizada.

Pegando agora o outro corpo de elementos que auxilia a pensar sobre os motivos 
que levaram ao esquecimento a contribuição de Delgado, temos de olhar o específico 
deste pensamento e obra. Por um lado, Delgado produziu seus primeiros textos sobre 
Geografia duas décadas antes da efetiva institucionalização desse saber, que se deu 
prioritariamente após a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB e dos cursos superiores de Geografia em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, na segunda metade dos anos de 1930. 

Como parte de sua produção sobre a Geografia vai se dar anterior ou à margem 
das instâncias institucionalizadas da Geografia oficial, muitos dos geógrafos acabam 
ingenuamente não tendo a Delgado como um nome da mesma envergadura de um 
Pierre Deffontaines, de um Aroldo de Azevedo e de outros que, mesmo inferiores em 
capacidade e importância, construíram suas carreiras extremamente vinculadas com a 
institucionalização desse conhecimento. 

A título de exemplo dessa certa marginalização de seu pensamento em relação 
à institucionalização da Geografia, podemos destacar que, fruto de toda sua luta nas 
duas primeiras décadas do Século XX por uma Geografia científica e moderna, foi no-
meado, em 1935, como catedrático de Geografia humana na recém-criada Universidade 
do Distrito Federal, posteriormente Universidade do Brasil e atualmente Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Contudo, logo após, em 1936, transfere-se para a cátedra de 
História moderna e contemporânea, assumindo no seu lugar justamente o professor 
Pierre Deffontaines. Esse fato, entre outros, contribui para que a posteridade vinculasse 
mais a Deffontaines como um dos fundadores da Geografia brasileira e Delgado, que de 
muito antes já batalhava por esta, acabou menos valorizado. 

Complementar a isso, ou como causa, tem-se a característica singular da obra 
de Delgado que reflete sua diversidade de áreas e reflexões. A maioria dos geógrafos 
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fundadores ou reconhecidos até hoje como importantes para o pensamento dessa dis-
ciplina no Brasil, se caracteriza por trabalhar com a especificidade do conhecimento 
geográfico. Delgado não era o caso. Sua cultura era muito vasta, assim como sua forma 
de abordar os problemas que envolviam o Brasil cobrava dele a relação de saberes que 
possuía, numa interação entre História, Geografia, Sociologia, Pedagogia, etc.

Ao não se especializar, acabou contribuindo para várias disciplinas, a contrapar-
tida disso foi o esquecimento da importância notadamente para a Geografia. A título 
de exemplo de como essa diversidade se manifesta, quando de minha pesquisa para a 
dissertação, em conversa informal com sua grande companheira intelectual dos últimos 
anos, Therezinha de Castro, esta me afirmou que Delgado não era geógrafo, mas histo-
riador. Tal postura muito provavelmente havemos de encontrar em outros pesquisado-
res que avaliam o pensamento de Delgado de Carvalho para suas áreas específicas.

No que nos interessa mais singularmente, ou seja, o pensamento geográfico, o 
contexto das mudanças que passou a sociedade brasileira e os mecanismos e neces-
sidades que o Estado cobrava dos intelectuais, acabou por influenciar a Delgado de 
Carvalho, pois, com seus amplos conhecimentos, acabou caminhando numa direção 
que os estudos específicos de Geografia não atendiam, principalmente após os anos 
de 1960, o que possivelmente contribuiu para o seu relativo esquecimento por parte 
dos geógrafos. 

Cremos que assim, pudemos dar elementos mais plausíveis para as possíveis 
causas que explicam esse eclipsar do pensamento delgadiano, principalmente após o 
processo de renovação iniciado nos anos de 1970. Contudo, como pretendemos fazer 
na conclusão desse texto, a necessidade de melhor estudar e dialogar com a riqueza da 
obra de Delgado de Carvalho tornou-se algo importante na atualidade, tendo em vista 
as profundas mudanças que estão a se desenvolver no contexto mundial e reverberam 
nas condições em que o arranjo territorial hegemonicamente produzido no Brasil alme-
ja como processo de inserção na ordem econômica dominante no mundo de hoje. 

Tentar ver as atualidades, os erros e contribuições desse rico pensador da Geo-
grafia brasileira, portanto, é algo importante e necessário atualmente. Aqui está a nossa 
pequena contribuição. 

Biografia básica

Carlos Miguel Delgado de Carvalho nasceu em 04.11.1884, em Paris (França), 
e faleceu na cidade de Rio de Janeiro, em 04.10.1980. Sua origem familiar se vincula à 
nobreza nacional, descendente dos viscondes de Tourinho e de Itaboraí. Seu pai era vin-
culado à delegação diplomática da monarquia brasileira, daí viver mais na Europa do 
que no Brasil, o que explica o fato de Delgado ter nascido no estrangeiro, vivendo por 
lá e só após o final da primeira grande guerra é que estabeleceu residência definitiva no 
Brasil, inclusive aprendendo a corretamente pronunciar o português.

Por ter nascido no interior de família tão abastada, teve acesso a melhor forma-
ção cultural possível, como era comum aos filhos da elite brasileira. Optando por dar 
sequência satisfatória aos estudos do jovem Delgado, seu pai, em constantes viagens 
diplomáticas, o que levava a inúmeras mudanças de cidades e países, preferiu que seu 
filho morasse com a avó, viscondessa de Tourinho, em Londres (Inglaterra).

Mais tarde, por volta de 1901, foi estudar no famoso Colégio de São Tomás de 
Aquino, em Lion (França), onde se bacharelou em Letras, em 28.09.1905, passando a 
cursar imediatamente Direito na Universidade de Lausane; paralelamente ensinava 
História da civilização no Colégio de França.

Por volta de 1907, ingressou na Escola de Ciências Diplomáticas de Paris, na 
qual se graduou na seção diplomática, e a seguir cursou a Escola de Economia e 
Política de Londres.

Esta ampla formação expressava o caráter de uma mente brilhante e enciclopé-
dica, o que gabaritou o jovem intelectual a implementar uma diversidade de frentes 
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pioneiras de estudos científicos quando se estabeleceu no Brasil. Durante esse período 
de formação diversa, propiciou contatos com ideias liberal e democrática, coadunando 
com os valores de progresso econômico/cultural e de liberdade ético/política do homem 
presentes na época. Este talhe de ideal político era reforçado pela esperança depositada 
no poder da ciência de libertar o homem dos atrasos e desigualdades social, econômica 
e cultural, graças às inovações tecnológicas e ao rigor objetivo da verdade científica 
no desvendar os segredos do mundo. Esses foram princípios norteadores de toda sua 
atividade intelectual.

Tendo estas concepções por base e objetivos, Delgado chegou ao Brasil pela pri-
meira vez aos 23 anos, rapidamente relacionando-se com a jovem intelectualidade pro-
gressista, passando a colaborar com artigos e comentários junto à imprensa mais liberal 
da época no Rio de Janeiro (A Notícia e o Jornal do Commercio), ao mesmo tempo que 
aproveitava para aprofundar seus conhecimentos de Geografia, através do aprimora-
mento do método de observação e análise.

Nesta época, fazia constantes viagens entre Brasil e Europa, e foi lá que publicou 
seu primeiro livro tratando do Brasil: Un centre économique au Brésil. L’État de Minas 
em 1908. Publicado em Paris, pela Editora Aillaud, no ano de 1908. Neste mesmo ano, 
casou-se com Maria Vera de Oliveira Roxo, irmã do geólogo Matias de Oliveira Roxo, e 
teve dois filhos com essa companheira da vida inteira: Carlos Alberto e Lidia Maria.

Em 1910, veio a público seu segundo livro sobre a Geografia brasileira, também 
escrito em francês e editado na França, é o clássico Le Brésil méridional; étude économique 
sur les etats du sud, S. Paulo, Paraná, Santa-Catharina et Rio- Grande-do-Sul. Mas foi em 
1913 que publicou seu texto mais famoso no que se refere a fundamentação científica 
para se pesquisar e ensinar Geografia: Geographia do Brasil, um marco na história da 
Geografia brasileira. 

Em fins de 1913, voltou à Europa e permaneceu por lá durante seis anos; a guer-
ra dificultava viagens esporádicas ao Brasil. Apesar disso, não perdeu o contato com 
amigos e intelectuais daqui, mantendo constante correspondência e estando sempre 
a par dos acontecimentos brasileiros. Entrou para o Serviço Meteorológico britânico 
e, em 1919, passou a ser membro do importantíssimo Conselho da Real Sociedade de 
Metereologia, sendo, no mesmo período, nomeado correspondente da Sociedade Real 
de Literatura.

Durante a Primeira Guerra Mundial, inaugurou a cadeira “Camões” de estudos 
brasileiro e português no King’s College, ao mesmo tempo que realizava uma série de 
palestras e cursos de Geografia do Brasil em diversas instituições do Reino Unido. Este 
período em que permaneceu na Inglaterra permitiu um contato com professores de 
Geografia britânico e norteamericano, que poucos intelectuais brasileiros tiveram, o que 
ampliou seus horizontes teóricos, pois não restringia este embasamento à linha francesa 
ou alemã, como era o caso da maioria dos geógrafos, ou simpatizantes de Geografia, no 
Brasil da época.

No começo de 1920 retornou ao Brasil, estabelecendo uma permanência que iria 
durar para o restante da vida, fazendo constantes viagens para o exterior, onde manti-
nha estreitos contatos com entidades, colégios, universidades e amigos.

Já no seu retorno, ficou encarregado do Boletim de Política Exterior de O Jornal. 
Em dezembro, conseguiu o primeiro lugar para professor de inglês do Colégio Pedro 
II, onde também passou a ministrar aulas de Geografia e, em 1927, passou a ocupar a 
cadeira de Sociologia, que acabara de ser criada.

Em 1921, foi nomeado chefe dos serviços de pluviometria da Inspetoria de Obras 
Contra as Secas. Em 25 de maio do mesmo ano, iniciou o curso de Geografia econômica 
e de Geografia do Brasil, nas Escolas de Intendência e do Estado Maior do Exército. 
Permaneceu durante dez anos responsável por estas disciplinas e quando delas se des-
ligou, continuou ministrando cursos no Estado Maior, além de publicar artigos nos 
boletins internos das Forças Armadas, com as quais sempre manteve estreitas relações.

Em 06.08.1921, foi eleito sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
- IHGB, mantendo correspondência com as várias seções do Instituto no Brasil. Foi 
incumbido, em 1922, “pela Liga Pedagógica do Ensino Secundário” de elaborar um 
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trabalho que analisasse criticamente o ensino de Geografia no Brasil, estabelecendo pro-
postas e caminhos futuros. Delgado elaborou detalhada pesquisa e documento, o qual 
foi encaminhado ao Congresso de Ensino e, em 1925, foi transformado em um outro 
texto clássico da história do pensamento e do ensino de Geografia no Brasil, a obra Me-
todologia do ensino da Geografia (introdução aos estudos da Geografia moderna).

Em 1924, colabora com Heitor Lira, Sussekind de Mendonça, Everardo Backeuser 
e Venâncio Filho na fundação da Associação Brasileira de Educação, da qual foi o pri-
meiro presidente e combativo participante. Foi eleito sócio honorário da Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro, em junho de 1926. Em dezembro do mesmo ano, recebeu o 
título de membro honorário da Sociedade de Geografia de Frankfurt .

A partir de 1927, passou a se dedicar cada vez mais à docência, principalmente na 
Escola Normal e Colégio Pedro II, além de tentar estabelecer maior aproximação entre 
intelectuais e alunos norteamericano e brasileiro. Visando a este objetivo, fundou jun-
tamente com Carneiro Leão e Afrânio Peixoto a Summer School, em início de 1928, como 
forma de trazer estudantes americanos para estudarem no Brasil durante as férias de 
verão no país do norte; em contrapartida, levou vários educadores brasileiros para os 
Estados Unidos da América, a convite do Carnegie Endowement, a partir de 1929.

Em 1930, assumiu a direção do Externato Pedro II, quando tentou implementar 
várias mudanças administrativas, de relações de trabalho e docência, interferindo di-
retamente no cotidiano da escola e até nos conteúdos programáticos. Tal empreitada 
despertou a ira de professores e funcionários acostumados com uma prática mais  tra-
dicional e menos liberal de educação, fazendo com que em fins de 1931 Delgado fosse 
transferido para a vice-diretoria e, logo após, afastado da direção.

Em julho de 1931, tornou-se membro do Conselho Nacional de Educação; con-
comitantemente, foi convidado pelo amigo Anísio Teixeira para organizar e ocupar a 
cadeira de Sociologia Educacional no Instituto de Educação, passando a publicar inú-
meras obras voltadas à Sociologia educacional. A partir dessa data, passa a atuar mais 
aproximadamente com intelectuais progressistas que defendiam reformas educacionais 
e ficaram conhecidos como participantes do movimento escolanovista.

No começo de 1932, passou a ser o primeiro diretor do Instituto de Pesquisas 
Educacionais, permanecendo neste cargo até 1935. Em maio de 1935, tornou-se membro 
honorário da American Society, e, em julho, foi nomeado catedrático de Geografia hu-
mana na Universidade do Distrito Federal, e passou a lecionar História contemporânea 
nesta a partir de 1936. Nesse período, apoia a fundação da Associação dos Geógrafos 
Brasileiros, que teve forte empenho de seu conhecido Pierre Deffontaines, em 1934, as-
sim como iniciará as atividades junto à criação dos sistemas estatístico e geográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1938.

Tornou-se representante do Ministério da Educação, no Diretório Central do Con-
selho Brasileiro de Geografia, a partir de 1937, ano em que recebeu do governo da França 
a Legião de Honra.  A partir de 1939, fez parte da Comissão do Livro Didático, quan-
do teve oportunidade de implementar uma série de propostas no que se relacionava a 
uma política mais eficiente e nacional do livro didático no Brasil. 

Entre 1940 e 1941, realizou uma série de palestras e cursos em diversas Universi-
dades dos Estados Unidos, atendendo ao convite do Carnegie Endowement e, a partir de 
1942, foi professor catedrático interino de História contemporânea na Faculdade Nacional 
de Filosofia. Este é também o período em que atinge sua maturidade intelectual, publi-
cando inúmeros livros, textos e artigos nas mais diversas revistas, boletins e jornais, assim 
como ministrando aulas várias e orientando novos pesquisadores.

Nessa época é transferido para a Universidade do Brasil como professor ca-
tedrático interino de Geografia do Brasil, mas, no ano de 1943, devido a todos os 
problemas decorrentes do governo Vargas, é exonerado do cargo, ao qual retorna 
como professor catedrático, em 1945, lecionando nas cadeiras de História moderna e 
História contemporânea.

Após a segunda grande guerra, com as rápidas mudanças que ocorrem nos ce-
nários político e econômico brasileiro, e também com o avançar da idade, pois em 1954 
Delgado de Carvalho era um senhor com 70 anos, foi restringindo suas constantes via-
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gens e priorizando os trabalhos de docência na universidade e de pesquisa junto aos 
órgãos governamentais. Começa a caminhar por trilhas até então apenas esboçadas. 

Em 1954, assume a cadeira de História diplomática do Instituto Rio Branco e, 
desse ano até 1960, é professor do Curso de Jornalismo da Faculdade Nacional de 
Filosofia. Fortalece seus trabalhos com o IBGE, notadamente com a professora The-
rezinha de Castro. Em 1957, ainda, publica outro livro famoso para a metodologia de 
ensino, no caso, o Introdução metodológica aos Estudos Sociais, que visava a integrar os 
conteúdos de áreas afins do conhecimento científico, como Geografia, História, Socio-
logia e civismo político.

Em 1959, vem a público outro texto famoso, referência até hoje para os estudos das 
relações internacionais e da diplomacia brasileira, o seu História diplomática do Brasil. Ao 
adentrar os anos de 1960, com o advento da ditadura militar, Delgado vai diminuindo 
sua produção. Vai se distanciando dos estudos geográficos, priorizando o enfoque que 
o governo militar dava aos estudos de Organização Social e Política Brasileira - OSPB e 
Estudos Sociais, contudo, pelo contato com a professora Terezinha de Castro, acaba de-
senvolvendo e publicando textos mais relacionados com a perspectiva histórica, como 
atestam seus dois últimos livros de maior envergadura, o Relações internacionais, de 1971 
e o História das Américas, de 1975. 

Delgado de Carvalho nessa altura tinha adentrado a barreira dos 90 anos. Ain-
da lúcido, mas não havia mais como continuar trabalhando fisicamente com a mesma 
diversidade e intensidade que seu intelecto dinâmico almejava. O Brasil já era outro. 
Muitos dos seus ideais, quanto à instauração do conhecimento científico, da Pedagogia 
à Geografia, passando pela História, Sociologia e Relações Internacionais, estavam con-
solidados de longa data, inclusive introduzindo novas concepções que provavelmente 
não agradavam muito ao pensador, nem ao conjunto dos militares no poder.

No entanto, isso significava que as idéias indiciais de tentar instaurar um 
processo de modernização econômica, assim como de capacitação científica para o 
melhor funcionamento administrativo do território brasileiro, tinham sido razoa-
velmente conseguidas. 

Delgado de Carvalho – o intelectual como ator político e 
teórico das mudanças

Delgado, partindo da prioridade do entendimento científico dos fatos, aliado à 
sua formação em Direito e Ciências Políticas, não reduziu suas análises de Geografia à 
questão do estudo do solo e do homem neste solo, pois não concebia a realidade huma-
na independente das estruturas social e institucional. Delgado percebia a importância 
de instâncias com o Estado, tão valorizado pelos geógrafos alemães, como componentes 
jurídico e geopolítico intrínsecos às abordagens geográficas do território, tanto que não 
descartou em suas obras as discussões “deterministas” e o necessário vínculo do conhe-
cimento geográfico para com o Estado. 

É claro que não é só o fato de saber ler em alemão, ter uma formação diversificada 
e mais voltada para as questões político-jurídicas, que explicam esta capacidade de Del-
gado, de discutir as concepções geográficas não apenas por uma perspectiva mecânica, 
onde a Geografia francesa seria a eficiente e científica em anteposição à alemã, compro-
metida com o Estado e, portanto, “menos científica”. 

As próprias características social, política, econômica e territorial do Brasil é 
que, na concepção de Delgado, não permitiriam a aplicação de uma única concep-
ção de Geografia, principalmente se esta concepção não incorporasse a necessária 
intervenção do Estado nos processos de transformação e de intervenção direta nos 
rumos da sociedade. Delgado tinha consciência disso, e entendendo o caso da so-
ciedade brasileira como muito próximo ao do alemão, visava a usar determinados 
componentes da concepção geográfica desenvolvida majoritariamente por este país, 
adaptando-os ao Brasil.
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O exemplo havia sido dado pela Prússia. Na sua evolução o Estado Moderno sentia a 
necessidade de intervir na vida social cada vez mais complexa da nação. Era reconhecido 
por todos o direito do Estado de cuidar das gerações e educar, exigindo de seus futuros 
cidadãos um mínimo de conhecimento (CARVALHO, 1970, p. 199-200).

Os aspectos semelhantes entre o atraso econômico, a desorganização político-ad-
ministrativa, o isolamento das várias porções do território, a ausência de um “espírito 
nacional” capaz de motivar os indivíduos à luta e defesa de um ideal de desenvolvi-
mento e crescimento do País/Estado: estes eram fatores que Delgado identificava como 
comuns entre a Alemanha do início do Século XIX e o Brasil do início do Século XX. 

O Estado alemão buscou estabelecer as condições propícias ao desenvolvimento 
capitalista em seu território, através da consolidação da identidade nacional. O papel de 
instituições como o Exército, a Universidade, a Escola, a Ciência, entre outras, foi o de 
servir diretamente as diretrizes colocadas pelo Estado. Esta via prussiana era considera-
da por Delgado como o caminho mais lógico para solucionar os problemas vivenciados 
pelo Brasil. 

Na intersecção de sua formação, das ideias então debatidas na Europa à época 
de sua formação acadêmica e profissional, da sua postura e análise teórico-política do 
caso brasileiro, aliado aos próprios condicionantes econômico e social que embasavam 
os referenciais político-administrativos dos governantes brasileiros, é que se torna mais 
claro entender o projeto de Geografia que Delgado articulou para o Brasil. 

Interessante é que Delgado tinha consciência das “forças conservadoras” que esta-
vam estabelecidas, baseadas em concepções atrasadas e preconceituosas de “indolência 
do brasileiro” e “raça inferior”; de oligarquias profundamente familiares e regionalistas, 
que não permitiam uma administração moderna e eficiente de todo o território brasileiro; 
além do atraso tecnológico dos processos de comunicação e circulação de riquezas. Estes 
fatores levaram Delgado a desenvolver projetos visando a divulgar e consolidar as novas 
idéias que, ele acreditava, poderiam resolver vários problemas brasileiros. 

No caso da Geografia, sua proposta de divulgar novas idéias seguia a experiência 
francesa do final do Século XIX. A princípio identificava as dificuldades a enfrentar.

1o-A falta de vulgarização dos modelos e tipos do novo curso geográfico [...]. 2o-A difi-
culdade de alcançar e reunir os professores de geografia. 3o-Caso seja possível alcançá-
los, a dificuldade de convencê-los de que o que estiveram ensinando até hoje poucas 
relações tem com a verdadeira geografia [...] 

A partir desta constatação, estabelece as formas para “implementação da nova geo-
grafia entre nós”:

O esforço só será profícuo se for sistematizado [...]. Formar grêmios e associações geo-
gráficas as quais possam se filiar os desejosos de se esclarecer sobre o assunto [...], comu-
nicar-lhes por uma publicação periódica, a metodização nova, mantê-los ao corrente dos 
progressos da ciência geográfica [...]. O movimento deveria ser iniciado pela reunião de 
um Congresso de professores de geografia, sob os auspícios da Liga e da Sociedade de 
Geografia (CARVALHO, 1925, p. 9-10).

Não se restringindo a projetos e idéias, Delgado partiu para ação em vários locais 
e situações (escolas em que trabalhou, cargos que ocupou, trabalhos que publicou, entre 
conversas formal e informal); reforçava e defendia suas propostas, estabelecendo conta-
tos e angariando adeptos no intuito de consolidar seu projeto de renovação da Geogra-
fia brasileira; logicamente, encontrou sérias resistências, que o próprio tempo tratou de 
eliminar, como comprovam estas palavras retiradas do texto do Boletim Geográfico em 
homenagem a Delgado.

O combate que, ao início teve que sustentar contra a rotineira prática então vigente - que 
consistia no ensino da geografia puramente descritivo ou de mera nomenclatura [...]. 
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Delgado de Carvalho apoiado em fatos, indicando exemplos, fazendo emolução, colo-
cando-se frente a frente com seus opositores, conseguiu convencer a todos da justeza 
de seus pontos de vista e da razão de ser da campanha metodológica que empreendera 
(CARVALHO, 1944, p. 57).

A partir da segunda metade da década de 1920, foi se estabelecendo um clima 
cada vez mais propício para as ideias que visavam a construir uma nova sociedade 
brasileira via aplicação de conhecimentos científicos modernos e eficientes. No interior 
disto, as concepções trazidas e desenvolvidas por Delgado, em especial sobre Geografia 
em relação ao Estado brasileiro, foi ultrapassando, e muito, o seu autor; no entanto, o 
pioneirismo e espírito empreendedor desse intelectual demarcaram os rumos tomados 
pela história deste ramo do conhecimento no Brasil. 

Partindo do exposto, qual seja, a formação diversificada do autor, o ambiente 
cultural em que se formou, a estrutura político-administrativa do Estado brasileiro e 
as próprias condições sociais e econômicas vivenciadas pela diversidade social, tais as-
pectos contribuíram para Delgado adaptar suas concepções teóricas à realidade local, 
estabelecendo uma dada produção geográfica. Tentaremos, portanto, a seguir, analisar 
em suas características mais determinantes esta concepção de Geografia do autor.

Aspectos gerais das bases teórica e metodológica da  
Geografia delgadiana

A visão de mundo que Delgado estruturou já em sua juventude, principalmente 
pelos cursos que realizou, o que significou entrar em contato com pensadores e pensa-
mentos notadamente da França, Alemanha e Inglaterra, permitiu estabelecer uma base 
teórica em que a singularidade e atraso econômico-social, além da fragilidade política do 
Estado brasileiro na articulação do território da Nação, levasse Delgado tomar posturas 
que se reverberavam nas suas intervenções em associações científicas, nos grupos organi-
zadores de propostas educacionais, assim como de comunidades de estudos científicos. 
Em todas essas ações localizadas, refletiam sua concepção de conhecimento científico que 
não se reduzia a áreas estanque e isolada, ou seja, ele objetivava sempre tentar retirar da 
diversidade de estudos, de teorias e escolas científicas, os elementos que auxiliassem mais 
concretamente a melhor maneira de estudar a realidade brasileira, tentando integrar es-
ses estudos a partir das condições colocadas pelo objeto a ser abordado.

No caso em especial da Geografia, Delgado não restringia seus estudos a uma 
escola de pensamento geográfico mais alemão, ou mais francês, ou mais inglês, etc. Ele 
buscava na diversidade de estudos e teorizações os elementos coerentes que ajudassem 
a contribuir com a solução dos principais problemas do Brasil, que de início passava 
pela premência de um reconhecimento mais científico de seu território. 

Partindo, portanto, desta interação entre “diferentes” escolas de Geografia, as propos-
tas de se trabalhar e, principalmente, de se ensinar a “moderna Geografia científica” no Brasil, 
ia definindo alguns pontos básicos pioneiramente colocados por Delgado de Carvalho.

A princípio ele parte da constatação do atraso e inviabilidade dos estudos pra-
ticados nas escolas e manuais quanto ao ensino de Geografia. Inicia um esforço em 
prol de uma proposta de Geografia “moderna” a partir da diferenciação em relação 
à Geografia então praticada. Sua crítica se centrava na vacuidade das idéias e falta de 
rigor conceitual. A partir desta constatação, encontramos nas propostas de renovação a 
preocupação com a problemática do método. O próprio Delgado constatou que o fator 
que mais chamou a atenção dos intelectuais quando do lançamento do seu livro Geogra-
phia do Brasil, em 1913, foi a introdução de aspectos inovadores no que se relacionava 
ao método científico1.

1  O próprio Delgado (1924, p. 3) escreve que: “[...] o método que, devo confessar, fez com que a obra fosse mais bem recebida pelos 
estudiosos da geografia do que pelos próprios estudantes”.
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Este método consistia em descrever a realidade estudada de forma objetiva, em-
piricamente comprovada, racionalmente exata, de maneira a inviabilizar dúvidas e 
contradições. Para tal, a indução, análise e síntese eram elementos cruciais, pois, ao se 
estudar a realidade como um todo, dividir-se-ia este todo em partes, descrevendo suas 
características principais e, após criteriosa observação, estabelecer-se-iam as relações 
que cada parte tinha com a outra, ao final, devia somar estas várias partes para se ter 
a noção do todo sistematizado. Eis, em rápidas palavras, o método científico, de fun-
damentação positivista-funcionalista, que os geógrafos brasileiros entenderam como o 
mais pertinente para se resolver os problemas dos estudos geográficos enquanto orga-
nização discursiva em bases científicas.

Tendo este fundamento comum, a proposta de renovação do conhecimento ge-
ográfico na época identificou outro fator de integração das preocupações e estudos, 
que também tem sua melhor delimitação a partir das obras pioneiras de Delgado de 
Carvalho, qual seja, o foco das análises geográficas nos chamados estudos regionais, 
mais especificamente com a necessidade de se adotar um critério mais “científico” de 
regionalização do País, visando a substituir assim as tradicionais divisões fundamenta-
das em aspectos aleatórios e meramente político-administrativos.

A “cientificidade” da nova regionalização devia se pautar em determinantes ge-
nuinamente geográficos, quais sejam, os elementos naturais da paisagem, que eram 
passíveis de maior objetivação perceptiva e estudo analítico. Neste aspecto, Delgado de 
Carvalho também foi um pioneiro, pois foi ele quem introduziu esta questão da regio-
nalização por determinantes naturais na Geografia escolar brasileira.

O senhor Delgado de Carvalho, partindo do princípio racional de que as divisões da 
geografia só devem ser procuradas na própria geografia, condena nesse sentido a divisão 
administrativa por estados [...] e baseia a sua descrição nas regiões naturais do Brasil 
(LIMA, 1913, p. 6).

Outro aspecto comum à Geografia que então se propunha era a compreensão da 
realidade via duas grandes áreas de estudo, que segundo os intelectuais, se comple-
mentavam, quais sejam, o mundo natural, ou físico (estudado pela Geografia física) e o 
mundo antropológico (estudado pela Geografia humana).

Os componentes da Geografia física seriam os determinantes do meio, condicio-
nando o homem conforme as características daquele. Portanto, deveriam ser observados 
seus elementos principais, analisados e descritos criteriosamente de forma a montar um 
quadro de possibilidades de intervenção do homem.

A Geografia humana, que no período passava por um debate sobre qual seria a 
melhor denominação desta2, descreveria os componentes principais do gênero humano 
em cada região, estado ou país, introduzindo aí os elementos da economia local, estatís-
ticas populacionais e organização política do território.

A tentativa de sistematização entre os diversos componentes de cada esfera de 
estudo (humana e física), e entre ambas, se daria por três princípios centrais: 

a) princípio de extensão;
b) princípio da coordenação; e 

c) princípio de causalidade.

O princípio de extensão tentava determinar a localização e a extensão dos fenô-
menos de ordem geográfica. O princípio da coordenação visava a observar o compor-
tamento e as características de determinados fenômenos já localizados, estabelecendo 
analogias com fenômenos semelhantes que ocorrem em outros locais, estabelecendo 
coordenações entre eles, como no caso de erosões, etc. O princípio de causalidade in-

2  Delgado demonstra a viabilidade de simplificar a denominação para Geografia humana, já que a outra era já conhecida 
como Geografia física, tomando assim uma postura que acabou se convencionando entre as várias denominações propos-
tas: Antropogeografia, Geografia social, Geografia cultural, Geosociologia (CARVALHO, 1925, p. 94-96).
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dicava que a Geografia moderna não devia se contentar com examinar os fenômenos e 
ainda descrevê-los, mas ir mais longe, remontar às causas que determinavam a extensão 
e tratar de investigar suas consequências.

Desta feita, identificamos as características mais comuns nas propostas de renova-
ção científica da Geografia, o que as tornavam um movimento passível de ser catalisado 
pelo Estado. Nesse aspecto que Delgado de Carvalho foi um pensador luminar e funda-
mental para os ramos que esse conhecimento tomou. Segundo suas próprias palavras:

A Geografia tem por objeto o estudo da terra como ‘habitat’ do homem [...] uma das ten-
dências características da geografia moderna é o seu método comparativo [...] a geografia 
pátria precisa servir de base e de ponto de partida ao estudo [...] pois o objeto de toda geo-
grafia deve atualmente ser traçar relações de causalidade (CARVALHO, 1925, p. 3-18).

A partir deste quadro, cabia à Geografia, portanto, por meio de rigorosa obser-
vação, a descrição minuciosa via catalogação, classificação e enumeração de cada com-
ponente do meio observado, estabelecendo, a partir daí, as relações de causalidade que 
os diversos componentes produzem entre si - suas múltiplas interferências. A postura 
da Geografia, portanto, passa a ser de tentar aproveitar as diversas contribuições ad-
vindas de outras ciências, elaborando uma síntese científica, única forma da Geografia 
entender o complexo paisagístico com meios e metodologias “genuinamente científicas 
e modernas” por partir de princípios rigorosos e visando a estabelecer Leis.

Delgado arrola que a localização dos fenômenos e fatos foi o principal objeto da 
Geografia antiga, depois se somou à localização a questão da distribuição e, num tercei-
ro estágio, os geógrafos passaram a priorizar as “correlações existentes entre os fenôme-
nos”, quando se estabeleciam as causas e finalidades destes. Tendo estas questões como 
norteadoras, Delgado define a Geografia tradicional como a que estudava “o universo 
e seus habitantes”, já a moderna estudaria “o universo em relação aos seus habitantes” 
(CARVALHO, 1925, p. 65).

Delgado buscava recursos teóricos para tentar fazer estudos científicos de Geo-
grafia, no qual a relação Homem/Natureza refletisse os pressupostos de objetividade 
e controle dos dados, por conseguinte, buscava um entendimento da relação espaço/
tempo em que a lógica científica não sofresse rasuras e angústias com a inconstância do 
elemento humano ao longo do tempo. 

Partindo de Gallois, juntamente com La Blache, resgatou os valores que carac-
terizavam o elemento físico visando a estabelecer uma igualdade de estudos entre os 
fatores humano e natural. O grande avanço metodológico alcançado por Gallois, no que 
tange aos estudos do meio natural, deve-se ao fato que este estudou, analisou e classifi-
cou os fenômenos da natureza a partir dos seus próprios determinantes naturais, o que 
permitiu a definição das chamadas “regiões naturais”. 

É a partir das “regiões naturais” que Delgado estabelece a potencialidade dos 
estudos científicos de Geografia, pois identifica fatores permanente e objetivo capazes 
de determinar porções específicas do espaço e, a partir desta delimitação, analisar a in-
terferência do fator tempo através da ação do homem, como “equação social” na criação 
de paisagens específicas.

A concepção de região natural é diferente para o botânico, para o meteorologista, para o geó-
logo. Forçosamente, para o geógrafo, que deverá utilizar-se de todos estes especialistas, a con-
cepção deixará de ser simples, e se apresentará bem complexa (CARVALHO, 1924, p. 3-4).

Mais tarde, citando Gallois, Delgado coloca as bases de sua opção pela região 
natural como elemento científico por excelência dos estudos geográficos, estabelecendo 
“princípios racionais” precisos de divisão e análise geográfica.

A noção de região natural é simplesmente a expressão de um fato, pouco a pouco posto 
em evidência pelas observações que vão sendo feitas. As causas que agem sobre a super-
fície do globo não distribuem ao acaso e se manisfestam, a maior parte das vezes, sobre 
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uma certa extensão [...] Assim se acha, cada vez mais justificada a noção de região natural 
e compreende-se que é o único a corresponder a continuidade das mesmas causas produ-
toras dos mesmos efeitos (CARVALHO, 1925, p. 79-80).

Tendo isto como pressuposto, Delgado define região natural como:

[...] uma subdivisão mais ou menos precisa e permanente que a observação e a investi-
gação permitem criar numa área geográfica estudada no intuito de salientar a importân-
cia respectiva das diferentes influências fisiográficas, respeitando o mais possível o jogo 
natural das forças em presença e colocando a síntese assim esboçada sob ponto de vista 
especial do fator humano nela representado (CARVALHO, 1925, p. 82).

Reforça-se assim o núcleo do pensamento geográfico de Delgado, para o qual a 
maior cientificidade dos elementos naturais, graças à contribuição da física, da química 
e da biologia, permitia estabelecer os limites regionais de forma mais exata e precisa, e o 
elemento humano surgia como um fator de referência - a “equação social” - ampliando 
o sentido dado até então ao meio natural, tornando-o altamente complexo. Cabia à Ge-
ografia, dentro desta perspectiva, observar, classificar e sistematizar os vários fatores de 
dada região, através do estabelecimento de sentido de causa e efeito entre estes.

Sendo a chamada região natural o locus que, segundo Delgado, por excelência 
possibilitaria à Geografia um futuro científico claro e imprescindível à sociedade 
brasileira.

Se a noção de ‘regiao natural’ se limitasse ao interesse científico que oferece, a sua adoção 
não teria a imediata importância que hoje apresenta. A questão é que prende-se a ela todo 
o futuro da metodologia geográfica; dela dependem todos os progressos do ramo científi-
co que nos interessa; a ela se ligou até a propria interpretação satisfatória dos fenômenos 
geográficos (CARVALHO, 1925, p. 92).

Com o conceito de “região natural”, Delgado encontra o equilíbrio necessário aos 
estudos científicos da Geografia, no qual o elemento humano pode ser melhor explicita-
do, estudado e entendido, estabelecendo sua importância de forma “objetiva e precisa” 
perante o meio. 

Esta concepção científica de estudos geográficos, que Delgado tentou conso-
lidar na Geografia produzida no Brasil, acabou por se tornar o modelo oficial dos 
processos de análises e de ensino de Geografia, como constatamos na observação 
seguinte.

A campanha vigorosamente defendida pelo professor Delgado de Carvalho foi vitoriosa 
e os novos programas de ensino [...] consagraram a nova orientação [...] na fase atual, 
parece-nos que as ‘regiões naturais’ que seviram de fundamento à divisao do professor 
Delgado de Carvalho constituem a melhor base para os estudos geográficos em nosso 
pais (GUIMARAES, 1944, p. 59).

Tendo estabelecido os parâmetros necessários para se produzir um conhecimento 
geográfico eficiente, racional e objetivo, aproximando este conhecimento dos modelos 
científicos então dominantes, Delgado colocava a base necessária de como este ramo do 
saber poderia produzir noções e representações de caráter científicos que subsidiariam 
o necessário entendimento do território brasileiro, permitindo a consolidação de um 
projeto nacional. A isto ele denominava de desenvolvimento de “inteligência e de pa-
triotismo esclarecido”.

[...] a aparente dificuldade que oferece aos que, até agora, se limitaram a nomencla-
turas a simples descrições, sem jamais cogitar em explicar, em estabelecer relações de 
causalidade entre fenômenos. Devido a esta grande lacuna, a geografia do passado foi 
seca e sem interesse, foi disciplina de pura memória. Que seja dado a nova geração 
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de mestres brasileiros torná-la mais atraente, mais prática e mais verdadeira também, 
fazendo dela uma disciplina de bom senso, de inteligência e de patriotismo esclarecido 
(CARVALHO, 1925, p. 93).

Delgado viu, a partir dos exemplos vivenciado e estudado sobre a participação 
da Geografia na Alemanha e na França, que para a realidade brasileira este saber teria 
que ser mais científico, tanto no nível de pesquisa quanto no caráter de ensino. Para dar 
esse sentido pleno de função do conhecimento geográfico para atender às reais necessi-
dades da sociedade e do Estado de então, Delgado parte da seguinte crítica às condições 
do ensino de Geografia nas escolas. 

Delgado de Carvalho descrevia a Geografia hegemonicamente praticada no Bra-
sil até a segunda década do Século XX como:

Nas escolas do Brasil [...] a geografia é o estudo de uma das modalidades da imaginação 
humana, isto é, da sua faculdade de atribuir nomes [...] Aqui, quem não sabe nomenclatu-
ra, não sabe geografia [...] uma geografia é tida por mais ou menos completa, segundo o 
número de páginas que conta e a extensão das listas que a imaginação confia à memória 
das vítimas; o ideal seria provavelmente um tratado volumoso, incluindo a lista telefônica 
(CARVALHO, 1925, p. 3-4).

Uma Geografia assim praticada não contribui efetivamente para o melhor conhe-
cimento das condições territoriais da Nação, pois é cansativa e improdutiva. Para tornar 
mais claro que os estudos modernos de Geografia possuíam, portanto, uma expressão 
política clara, principalmente em sua instância escolar, que é a fundamentação e exercício 
das práticas identitárias do indivíduo com seu país, o trabalho dos conteúdos no interior 
dessa disciplina deveriam ser mais científicos, tanto pela perspectiva de abordagem quan-
to pelos mecanismos didáticos de se trabalhar os mesmos. 

Ao assim se proceder, a consolidação dos processos de identidade e pertencimento 
para com o lugar estariam embasados no conhecimento científico - o que torna verídico 
e racional esta identificação – reforçando assim o sentimento nacional - o patriotismo, só 
que esclarecido pela razão científica.

É nesse aspecto que a Geografia moderna proposta por Delgado toma seu contorno 
definitivo, quando incorpora, no nível do ensino, a expressão de consolidação e divulga-
ção da nacionalidade como objetivo básico desta disciplina, cabendo ao professor se as-
sumir como uma espécie de “apóstolo”, que não devia apenas ensinar, mas catequizar as 
novas gerações para que incorporassem o projeto de sociedade passado junto com o ideal 
nacionalizante, ou nas suas próprias palavras, a “história e a geografia são disciplinas de 
nacionalização por excelência e exigem do mestre, ao lado das qualidades de pedagogo, 
as de apóstolo” (CARVALHO, 1925, p. 41-42).

Temos, assim, o extremo das concepções delgadianas pregadas ao ensino de Geo-
grafia que, por mais científica que tente, acaba sendo mediatizada pela necessidade “apos-
tólica” de edificar o sentimento de nacionalismo no interior da sociedade brasileira. É 
claro que isto não invalida as contribuições teórica e metodológica que este autor trouxe 
à Geografia e que a crítica do movimento renovador tendeu a obscurecer devido ao peso, 
porque não falso, de expressões como a citada acima.

Problematizando o vínculo ideológico. A Geografia de  
Delgado e o Estado

Delgado de Carvalho, ao chegar no Brasil no início do Século XX e ver as condi-
ções técnicas com que a imensidão territorial era administrada por um Estado frágil, 
cujo sentido de nação apenas engatinhava, estabeleceu como pressuposto de sua atu-
ação intelectual o usar de seus conhecimentos em prol do fortalecimento do papel do 
Estado na consolidação do sentido de nação a partir de bases moderna e científica. Essa 
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relação com o Estado, portanto, estava no cerne da concepção de Geografia e de Escola 
que Delgado de Carvalho tentou implementar. 

Como o aparelhamento do Estado era precário, a República recém-instaurada 
não tinha recursos econômicos suficientes para administrar todos os conflitos e exten-
sões desconhecidas da realidade social, assim como as grandes diferenças culturais nas 
mais diversas regiões do País precisavam ser identificadas e estudadas, complementar 
ao mais preciso conhecimento das características físicas e das riquezas naturais. Tudo 
isso cobrava esforços de um Estado que queria conhecer seu território e se constituir 
enquanto nação, no contexto das nações modernas de então. 

Não havia, portanto, instituições e condições política e econômica de se produzir 
conhecimento científico no Brasil da primeira metade do Século XX se não fosse com o 
apoio do aparelho estatal. Isso fazia que os intelectuais, de uma forma geral, se vincu-
lassem ao Estado para viabilizar suas pesquisas e propostas. Tal fato ainda hoje perdu-
ra, mas com meios e mecanismos mais sutis, notadamente pelo fato da urbanização e 
acesso a escolaridade a um número maior de pessoas, o que na época de Delgado não 
ocorria, permitirem que membros não originários de uma elite econômica e intelectua-
lizada tenham condições de serem pesquisadores e professores. 

Quando a crítica do movimento renovador do pensamento geográfico brasileiro 
se instaurou, notadamente na segunda metade da década de 1970, além da ferrenha 
luta contra a ditadura militar, os parâmetros político-ideológicos dos estudos episte-
mológicos se acirraram numa espécie de tábula rasa em relação ao contexto e condições 
de muitos pensadores de outrora se vincularem ao projeto estatal, como foi o caso de 
Delgado de Carvalho. 

A necessidade de se criticar todo o conhecimento praticado até então como me-
ramente um saber instrumentalizado visando a atender os interesses de uma minoria 
social privilegiada, a partir do controle do aparelho estatal, adentrou com força nos es-
tudos críticos do discurso geográfico. A necessidade de demarcar uma posição política 
e comprometida com a mudança da ordem social levou muitos abrirem mão de aspec-
tos necessários para se entender e praticar um estudo científico enquanto linguagem 
geográfica por uma leitura meramente de enfretamento, superficializando as análises e 
negando as contribuições passadas. 

Ao reduzir o que se produziu a uma abordagem simplista de um antagonismo 
mecânico em que o passado era o mau conhecimento que imperava e o presente passa 
a ser bom conhecimento que se instaura, acabou por se perder os aspectos mais impor-
tantes num processo de enriquecimento do discurso científico, os elementos básicos que 
estruturam sua linguagem. 

Nesse sentido, no que tange ao núcleo teórico da Geografia delgadiana e sua 
prática político-ideológica em relação ao Estado, cobra-se uma necessária reflexão. Par-
tamos, a título de exemplo, de uma análise crítica a esta Geografia feita por uma das 
grandes estudiosas do tema.

A importância que D. Carvalho conferiu ao ensino de Geografia liga-se à ideologia do na-
cionalismo patriótico e, significativamente, a ciência (Geografia) deveria fornecer-lhe os 
instrumentos lógicos, com o fim de atingir um ‘patriotismo verdadeiro, esclarecido e inte-
ligente’, daí seu propósito de edificação da Geografia moderna, isto é, lógica, científica, no 
Brasil (VLACH, 1989, p. 151-152).

A partir desta análise, podemos nos interrogar: ao se constatar que “Delgado 
ajudou a consolidar uma produção geográfica de forte caráter ideológico que atendia 
sobremaneira às novas elites e ao Estado Capitalista”, não se acaba por simplificar de-
mais a questão?

Parece que depois de chegar à constatação desse vínculo ideológico pode-se 
dormir satisfeito. E aí se encontra o perigo. Não que essa observação seja falsa, mas 
ela incorre no risco de reduzir toda uma série de elaborações e questões que per-
passaram determinada época, na mecânica relação: “ideologia dominante/alienação 
dos dominados”.
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Neste ponto das reflexões, percebemos mais claramente o quanto simplificamos 
a observação feita por Lacoste (1977) de que “o problema ideológico parece estar no cer-
ne do problema epistemológico da Geografia”. O que seria este ideológico no discurso 
de Delgado de Carvalho?

Delgado via o Brasil como um País de graves problemas social e econômico, e 
a sua opção por tentar resolver estes seria pela divulgação de suas ideias de forma a 
sensibilizar as elites e, através destas, a intervenção do Estado na aplicação de políti-
cas e programas que efetivamente levariam às mudanças necessárias. Logicamente que 
esta opção política não foi exclusividade sua, mas o caminho trilhado pela maioria dos 
intelectuais do período.

Numa sociedade como a nossa, situada “num contexto rigidamente hierarquiza-
do, onde a margem de atuação [...] fora da área de dominação e especialmente do po-
der estatal, era bastante escassa” (GANDINI, 1986, p. 83), não se poderia esperar outra 
postura de nossos intelectuais. O que se deduz disso é que num País de analfabetos, os 
únicos capazes de consumir ideias impressas eram as elites, logo o intelectual que al-
mejasse a consolidação de suas propostas teria que se vincular àquelas facções das elites 
com a qual se identificava e, através destas, atingir o poder do Estado.  Diante disso, 
Gandini (1986, p. 83) complementa:

Num país cuja a transição para o capitalismo se dá pela ‘via prussiana’ [...] transformações 
pelo alto, cujos resultados são a participação restrita das classes populares na transforma-
ção, assumindo o Estado a condição do locus da conciliação de classes. O Papel do intelec-
tual nesse contexto e mesmo o seu pensamento político estarão estreitamente relacionados 
com as condições acima delineadas.

Problematiza-se, desta forma, a ideia do “vínculo ideológico do intelectual com 
a classe dominante” brasileira. As opções políticas e as representações produzidas e 
divulgadas por determinado intelectual, bem como seus vínculos ideológicos e valores 
morais, não cabem numa simples caracterização de seu discurso como fruto direto dos 
interesses de um Estado maquiavélico em si.

No caso de Delgado de Carvalho, só podemos compreender suas opções se tivermos 
condições de entendermos melhor as condições em que produziu suas ideias. As opções 
assumidas por Delgado ocorreram dentro dos limites históricos do desenvolvimento técni-
co-científico das forças produtivas da sociedade capitalista, além, é claro, de sua ascendên-
cia cultural e social. Ele optou pelas respostas e meios que percebia como possíveis, tentar 
condená-lo por isto é não entender os condicionantes em que estas opções ocorreram.

Não que se queira aqui tomar uma postura complacente para com Delgado, mas 
devemos tomar cuidado em não reduzirmos todos os males ao “vínculo ideológico”, pois 
assim não perceberemos aspectos mais profundos e as contradições fundamentais, for-
mas de leituras e representações que entraram na elaboração conceitual de Delgado.

Ao valorizarmos o ideológico em si, não apreendemos de forma mais clara como 
este discurso foi construído e como foi absorvido e reinterpretado por aqueles que tive-
ram contato mais direto com o mesmo.

Ao classificarmos o discurso de Delgado como voltado à “ideologia do Estado-
nação”, não podemos deixar de perceber que os referenciais criados/recriados por 
Delgado serviam para se entender o mundo na época e, mais que isso, não podemos 
esquecer que aqueles que tiveram contato com este discurso eram seres pensantes e 
carregavam em si as possibilidades de questionamento e reinterpretação deste discurso, 
não eram meros ouvintes passivos, como a crítica do ideológico deixa transparecer.

Delgado, através de sua obra, produziu representações necessárias à identifica-
ção do real, que eram reflexos das necessidades em jogo por uma determinada perspec-
tiva político-ideológica, no entanto, por serem reflexos dessas necessidades e estarem 
voltadas para o real, estas representações, como coloca Roger Chartier (1990), eram e 
são realidades de “múltiplos sentidos”, logo não existiu uma incorporação mecânica do 
sentido dado pelo autor ao conteúdo de seu discurso, assim como não produziu a este 
discurso isolado do mundo.
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As representações elaboradas por Delgado de Carvalho são frutos de diversos 
interesses e conflitos, pois estas, “embora aspirem à universalidade de um diagnóstico 
fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam” 
(CHARTIER, 1990, p. 17), o que não descarta as formas de apropriação que delas fize-
ram as mais diversas pessoas ou grupos, conforme os interesses em jogo.

Desta forma, Delgado optou, mas optou dentro das condições a ele colocadas, a 
partir do seu processo de formações intelectual e social. Esta opção, no caso brasileiro da 
época, se pautava basicamente entre assumir uma postura mais voltada a interesses da es-
trutura política dominante (oligarquias políticas, economia agrária e isolamentos territo-
riais), ou então de tentar consolidar as potencialidades urbana e industrial apontadas pela 
modernidade europeia. Tanto um como outro caminho passavam necessariamente pela 
sensibilização das diversas facções das elites política e econômica, de forma a conquistar a 
estrutura governamental do Estado e, por esta via, implementar os projetos e propostas.

Cabe lembrar que o caminho trilhado por Delgado não foi opção exclusiva-
mente sua, mas refletiam anseios e necessidades de intelectuais, artistas, pensadores 
e políticos das mais diversas origens sociais e posturas políticas, que incorporavam 
e adentraram na luta pela consolidação de um projeto nacional na busca pela mo-
dernização da sociedade e do Estado. Delgado foi um exímio representante das 
ideias e valores liberal e modernizante, defendia a estas e tentava implementá-las. 
No Brasil, ele identificou que o Estado seria o caminho para modernizar o País, 
pois era a opção mais clara a ser tomada, no entanto, devido às especificidades do 
caso brasileiro, os caminhos trilhados na busca desta modernização eram diversos, 
fazendo com que o liberalismo político pagasse um preço alto para a consolidação 
do liberalismo econômico.

O ensino, principalmente o de Geografia, teria um papel fundamental para a 
consolidação desta modernização, notadamente por propiciar a formação de uma men-
talidade científica e de conhecimento geral do mundo e do Brasil, propiciando a efetiva 
concretização da Nação brasileira.

Estas opções, ideias e propostas foram assumidas e arduamente defendidas por 
Delgado, contudo, como humano, ele não detinha o poder sobre elas, pois estas foram 
sendo moldadas no próprio calor dos conflitos e complexos processos sociais, produ-
zindo o Brasil que atualmente conhecemos e, como Delgado, ansiamos por melhorá-lo.

Conclusões: Alguns aspectos atuais da Geografia em Delgado
Muitas das análises e críticas feitas à Geografia brasileira que se instituciona-

lizou, que se oficializou e foi incorporada pelos interesses e necessidades do Estado 
brasileiro entre as décadas de 1930 e 1940, não perceberam os limites históricos em que 
esta institucionalização ocorreu, o avanço metodológico que significou na época e o 
salto político efetivado. 

Hoje podemos, e devemos, fazer uma análise crítica da história oficial da Geo-
grafia, mas devemos evitar as generalizações costumeiras e fáceis, como a crítica - ainda 
atual - feita em relação à classificada “Geografia tradicional”, que relacionou todo o 
avanço teórico resgatado pela Geografia produzida no Brasil durante a primeira meta-
de do Século XX como comprometido aos interesses ideológicos do Estado brasileiro, o 
que não permite perceber as reais condições em que se deu este vínculo e, pior ainda, 
não resgata os aspectos inovadores e importantes que a Geografia de então introduziu.

Ao generalizar os processos e instrumentais elaborados como falhos devido ao 
peso do “vínculo ideológico aos interesses dominantes”, acaba-se por desvalorizar e não 
apreender adequadamente as reais contribuições e limites dos conteúdos e metodolo-
gias então trabalhadas. Torna-se necessário, portanto, rever a história deste processo de 
institucionalização, ampliando os referenciais e tentando evitar conclusões apressadas.

Quando focamos no pensamento de Delgado de Carvalho, pretendemos demons-
trar as contribuições que a Geografia então proposta trouxe e que muitas das críticas 
feitas, principalmente a partir do processo de renovação (fins dos anos de 1970), acaba-
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ram por negligenciar ou ignorar, não resgatando as inovações e contribuições, em nível 
de metodologia e elaboração conceitual, que se produziram. 

No aspecto mais específico do ensino de Geografia, suas idéias e propostas como 
o uso de recursos audiovisuais, na sala de aula, não para entrenter os alunos, mas como 
forma de diversificar as linguagens na direção de que os alunos participem diretamente 
na elaboração dos conceitos, atitudes e valores necessários para a formação dos mes-
mos, já era algo explicitado por Delgado de Carvalho desde seu livro Metodologia do 
ensino de Geografia: introdução aos estudos da Geografia moderna, de 1925. 

É claro que na época não havia computadores, disc laser, imagens de satélites, 
etc., mas a matriz metodológica era basicamente a mesma quando se propunha utilizar 
de fotos, músicas, desenhos, bem como os processos e etapas de manuseio e elaboração 
destes recursos visando a uma aprendizagem participativa do aluno. 

A própria preocupação com alguns princípios necessários para a produção de 
conhecimentos geográficos para melhor desenvolver as habilidades de observação, des-
crição, síntese, comparação e avaliação das paisagens e regiões analisadas, entre outras 
atividades e estudos, são exemplos de contribuições e proposta que foram esquecidas e 
menosprezadas pela crítica ao vínculo ideológico, presentes no processo de renovação. 

Ao se olhar dada paisagem e saber utilizar uma ferramenta fotográfica, tal situ-
ação cobra o domínio dessa linguagem para definir o como e o que fotografar, assim 
como exercitar outras formas de representação do real por meio de desenhos, pinturas 
e escritas, interpretar as representações cartográficas, elaborar e aplicar questionários e 
entrevistas, perceber e destacar as interações e dinâmicas presentes no meio observado, 
etc., foram habilidades que os geógrafos foram perdendo ou se atrofiaram perante as 
facilidades tecnológicas ou por puro preconceito teórico.  Atualmente, frente as novas 
diretrizes educacionais e aos Parâmetros Curriculares, ocorre a necessidade de resgatar 
essas capacidades procedimental e intelectual por parte de um ensino de Geografia 
mais voltado para as reais necessidades dos alunos e cidadãos. 

Se lermos com mais cuidado essas obras basilares de Delgado que propunham me-
todologias de ensino de Geografia, assim como de aprofundamento de estudos a partir do 
domínio dessas habilidades específicas da linguagem geográfica, poderemos avançar mui-
to no melhor entendimento das análises necessárias atualmente para melhor compreensão 
dos aspectos referentes à lógica dos processos espaciais. Não que se deva simplesmente pe-
gar das ideias e palavras de Delgado e aplicar, não é isso, mas se deve partir delas e atualizá-
las em conformidade com as atuais condições colocadas, assim, no mínimo, não ficaremos 
tentando reinventar a roda, mas partiremos de quem a propôs para aprimorá-la. 

Outro aspecto de grande atualidade do pensamento de Delgado, notadamente ao 
estudo e práticas científicas da Geografia, se atém ao fato de dele não ficar preso a um 
referencial teórico e tentar reproduzi-lo nas práticas de pesquisa apenas para compro-
var a pertinência do parâmetro empregado. Na sua época, ao se empregar um referen-
cial de estudo da Geografia alemã significava uma certa forma de se ler o objeto visando 
a determinados objetivos, o que inviabilizava o emprego de elementos presentes numa 
abordagem oriunda da Geografia francesa, por exemplo. Delgado não está necessaria-
mente preocupado com isso, pois para ele é a realidade percebida que deve cobrar quais 
metodologias ou referenciais teóricos empregar. 

Ao focar a questão das necessidades empiricamente observáveis da realidade 
brasileira, ele emprega os elementos presentes numa e noutra abordagem geográfica, 
usando os elementos mais adequados e pertinentes de cada uma que efetivamente con-
tribuam para a melhor compreensão do real estudado. 

Atualmente, os estudos geográficos devem e, em muitos casos, tomam esta pos-
tura, qual seja, não é o referencial teórico-metodológico em si que define como o real 
deve ser, mas as condições complexas e diversas do real que apontam para como em-
pregar e quais referenciais são mais pertinentes para serem usados. A questão não é 
aplicar as mesmas metodologias e procedimentos de Delgado, mas assumir sua postura 
de como relacionar os referenciais científicos de acordo com as reais necessidades pre-
sentes no mundo. Não é o ser humano que deve servir ao conhecimento científico, mas 
é o conhecimento que deve auxiliar o ser humano melhor compreender a si no mundo. 
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Uma última questão que destaco quanto à atualidade do pensamento de Del-
gado de Carvalho se refere à relação do intelectual/sociedade com o Estado. Na 
época de Delgado, o Estado era a única instância em condições política e técnica de 
articular o arranjo territorial no interior das fronteiras administrativas na direção 
de consolidar um projeto de identidade nacional. Os próprios estudos geográficos 
foram fundamentais na época, para saber com maior precisão quais eram realmente 
esses limites fronteiriços. 

Delgado, sabedor disso, passa a atuar em várias instâncias organizativas da so-
ciedade para fortalecer seus referenciais teóricos na direção de implementar práticas de 
intervenção social através da ocupação política do Estado. Atua na criação de associa-
ções científicas e de categorias de pesquisadores/educadores, auxilia na organização de 
sociedades de estudos geográficos, históricos, pedagógicos, sociológicos, etc., participa 
ativamente de movimentos em prol da educação moderna, enfim, sempre se entendeu 
como um intelectual que deve atuar no meio social, auxiliando a organizar a esta socie-
dade para que consiga assim intervir no aparelho estatal, ocupando cargos e funções, 
criando secretarias e departamentos, definindo políticas que retornem para a sociedade 
por meio de projetos, leis e investimentos capazes de solucionar problemas e atender 
às necessidades. 

Atualmente, o projeto de criação de uma nação não é o mote que move mais uma 
política estatal de intervenção no território, contudo os graves problemas sociais e a 
diversidade de elementos que caracterizam a frágil ordem nacional, cobram dos inte-
lectuais posturas políticas auxiliares na organização da sociedade civil. Logicamente, 
não no mesmo sentido e condições da época de Delgado, cuja organização era mais 
restrita a uma pequena parcela letrada, hoje envolve uma massa maior de trabalhadores 
e injustiçados socialmente, mas as posturas pedagógica e política de Delgado devem ser 
aprimoradas na direção de que a sociedade consiga força para ocupar as instâncias do 
Estado na direção de participação direta dos envolvidos na resolução dos problemas 
sociais a partir da articulação política da estrutura estatal. 

Concluímos, assim, nossas considerações sobre esse grande intelectual e pensa-
dor brasileiro que, humano, demasiadamente humano, errava, mas o conjunto de sua 
obra, pensamentos e atitudes, reforça a pertinência de melhor estudá-lo na direção de 
se construir uma Geografia mais rica e comprometida com a melhoria das condições de 
vida da sociedade brasileira.
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Delgado de Carvalho e o ensino de  
Geografia Política

Sergio Nunes Pereira*

O desenvolvimento da geografia no Brasil deve muito à atuação de 
renovadores do ensino da disciplina, cuja importância vale relembrar. Ensi-
nava-se geografia no País desde 1837, quando foi criado o Colégio Pedro II, 
com o objetivo de definir um padrão para o ensino escolar em todo o Territó-
rio Nacional. Na prática, porém, o modelo de “transmissão” não funcionava, 
seja pela multiplicação de escolas privadas a partir de 1860, seja pela própria 
orientação conservadora da instituição imperial, afastada do movimento de 
atualização científica que atingia diversas áreas do conhecimento – inclusive 
a Geografia. Disso se deram conta alguns homens públicos do final do século, 
como Ruy Barbosa e José Veríssimo. Tanto o primeiro, em um famoso parecer 
sobre a reforma do ensino proposta em 1882, como o segundo, em A educação 
nacional (1890), criticaram o arcaísmo do ensino de Geografia no País e de-
fenderam uma orientação moderna e racional para o mesmo, sem conseguir, no 
entanto, ver suas idéias aplicadas nos currículos e programas didáticos. Essa 
tarefa caberia a uma geração posterior de educadores, entre os quais se desta-
ca, sem sombra de dúvida, Delgado de Carvalho.

Carlos Miguel Delgado de Carvalho nasceu em Paris em 1884 e passou 
toda sua infância e parte da juventude na Europa, tendo residido na França, 
na Inglaterra e na Suíça. Sua chegada ao Rio de Janeiro em 1906, conforme 
costumava dizer, custou-lhe os 600 mil réis da passagem marítima e a heran-
ça paterna. É que o pai, um alto diplomata do Império do Brasil na capital 
francesa, rompera os laços com o país natal após a queda da monarquia e 
impusera a mesma conduta ao filho. A viagem significou uma ruptura in-
conciliável, gerando em Delgado de Carvalho um ressentimento que duraria 
toda sua vida (CASTRO, 2009)1. Por outro lado, a longa estada na Europa, graças 
à boa situação financeira da família, garantira-lhe uma formação esmerada, iniciada 
no internato dos Dominicanos em Lyon e completada, em Paris, na École Libre de 
Sciences Politiques. 

1  A versão final deste trabalho – originalmente elaborado para esta mesma Série, Memória Institucional, em 
1995 – integra o presente livro.

*  Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Geografia da Universi-
dade Federal Fluminense.
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Essa formação, somada ao domínio dos idiomas francês, inglês e alemão, 
constituía um cabedal considerável para um jovem de 22 anos recém-chegado no 
Brasil, que Delgado não se furtou a utilizar. Seu primeiro emprego seria o de reda-
tor de política internacional no Jornal do Comércio, para o qual escreveu diversas 
matérias. Mas sentia-se atraído pelo campo científico e educacional, a ponto de – em 
dez anos – escrever quatro livros sobre geografia do Brasil (CARVALHO, 1908, 1910, 
1913, 1916), além de organizar projetos acadêmicos como a Escola de Altos Estudos, 
que funcionaria no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de 1913 a 1916. No 
início da década seguinte, Delgado é nomeado conferencista nas Escolas de Inten-
dência e do Estado-Maior do Exército e inicia sua atuação no Colégio Pedro II na 
Escola Normal, onde leciona Sociologia. Faz parte dessa época, também, seu envol-
vimento no Curso Livre Superior em Geografia (1926-1927), organizado no âmbito 
da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e destinado a atualizar professoras do 
ensino primário. 

A atividade docente de Delgado de Carvalho, como se pode perceber, acompa-
nha o sentido das reformas educacionais em curso no Brasil dos anos de 1920. Voltada 
inicialmente para oficiais militares e quadros dirigentes do País – como os alunos da 
Escola de Altos Estudos –, ela se amplia para professores e alunos do ensino público. O 
próprio Delgado participa dos movimentos de renovação pedagógica, assinando o Ma-
nifesto dos pioneiros da educação (1932). Seu prestígio intelectual, a esta altura consoli-
dado, credencia-o a cargos oficiais no Conselho Nacional de Educação (1931) e no Con-
selho Nacional de Geografia (1937), como representante do Ministério da Educação.

Delgado destaca-se ainda por uma vasta produção escrita. Em quase 70 anos de 
trabalho, publicou numerosos artigos e manuais didáticos, alguns dos quais extrema-
mente inovadores. Seu livro sobre o Brasil Meridional, por exemplo, escrito em francês 
em 1910, revolucionou o modo de organização dos conteúdos em Geografia, ao substi-
tuir o formato de apresentação por estados – inspirado nas antigas corografias – pelas 
“regiões” [pays] do café, do mate e do gado; sua Geographia do Brasil (1913), revela-se 
pioneira por antecipar a regionalização adotada pelo IBGE em 1942, base da classifica-
ção vigente até hoje; por fim, Methodologia do ensino geográphico (1925), destinada a 
professores, pode ser apontada como a mais importante contribuição ao ensino de Ge-
ografia na primeira metade do Século XX, ao introduzir no universo escolar conceitos 
como região natural e discutir programas e processos didáticos. 

Em comum, essas obras investem contra aquilo que Delgado denominava “con-
cepções geográficas tradicionais”, baseadas na descrição sem explicação, na memo-
rização e no culto à nomenclatura. Tais características, segundo o autor, afastavam-
se em tudo do objeto real da geografia, o estudo da Terra como habitat do homem. 
Tratava-se, portanto, de um objeto que não deveria ser apresentado ao aluno de forma 
austera e ingrata, mas sim como algo vivo e cativante. Através de recursos didáticos 
apropriados (mapas, diagramas, perfis e fotografias), o professor de Geografia deveria 
organizar o conteúdo programático sem recorrer a descrições áridas e nomenclatura 
exagerada, buscando sempre a abordagem que sistematiza, compara e generaliza; que 
faz uso de princípios causais na explicação. Escrevendo diretamente para os mestres, 
como em Methodologia do ensino geográphico, Delgado dava-lhes os instrumentos 
para se atingir tal fim. 

A posição alcançada por Delgado de Carvalho lhe permitiu influenciar na defini-
ção de conteúdos e programas de estudos, que moldariam o rosto da geografia brasilei-
ra antes de sua institucionalização. Tal influência foi reiterada nas últimas décadas em 
trabalhos de história do pensamento geográfico e ensino de Geografia, que enfatizaram 
a importância do autor na construção de uma ‘orientação moderna’ para a disciplina e 
na escolha de um critério racional para a divisão regional do País, baseado no conceito 
de região natural (VLACH, 1989; FERRAZ, 1995). No presente texto, na trilha de contri-
buições mais recentes (ZUSMAN; NUNES PEREIRA, 2000; VLACH, 2004), estendemos 
esse legado à Geografia política, cultivada pelo autor, mas nem sempre reconhecida, de-
vido ao ostracismo a que foi condenada na formação da geografia acadêmica no Brasil, 
de acentuada matriz francesa. 



Delgado de Carvalho e o ensino de Geografia Política .................................              107

Um programa didático de geografia política 

Mesmo tendo em conta a racionalidade científica pretendida por Delgado de 
Carvalho para sua Geografia moderna, esta não nos é apresentada como uma disci-
plina desprovida de conteúdo político. Mas, via de regra, o político aparece muito 
mais como um objetivo final do ensino de Geografia – representação patriótica e 
afirmação da unidade nacional, por exemplo –, do que como um tema de estudo 
propriamente dito. Pelo menos é o que se pode deduzir a partir do exame da produ-
ção de Delgado até Methodologia do ensino geográphico (1925) e de um pequeno, em-
bora importante, texto publicado poucos anos depois, Geografia – ciência da natureza 
(CARVALHO, 1927).

Na virada para a década de 1930, no entanto, tal panorama modifica-se sensivel-
mente. Podemos identificar, nesse período, o surgimento de trabalhos centrados espe-
cificamente na Geografia política, inaugurando um campo temático que ocuparia uma 
importância cada vez maior na obra de Delgado. O espaço político, entendido como 
espaço da soberania nacional, fora até então objeto apenas marginal de sua atenção, 
aparecendo de forma diluída em outras seções do estudo geográfico.2 Agora adquire 
lugar privilegiado. Para além de noções revestidas de uma certa assepsia, como região 
natural, ganham corpo configurações espaciais carregadas de significado político, tais 
como: território, Estado e fronteiras, que remetem a Ratzel e a alguns de seus interlocuto-
res franceses (CARVALHO, 1929, 1933, 1939). 

Uma vez inaugurado, esse campo iria ampliar-se significativamente a partir 
da década de 1950, com o envolvimento crescente de Delgado de Carvalho no es-
tudo de temas políticos internacionais. Em termos institucionais, isso se verifica no 
âmbito do Conselho Nacional de Geografia - CNG, no qual é organizado o Setor de 
Geografia Internacional,3 e no Instituto Rio Branco, onde Delgado passa a ministrar 
cursos de História Diplomática Mundial e do Brasil. Dessa atuação profissional re-
sultariam publicações expressivas, representativas de uma nova fase da produção 
intelectual do autor (CARVALHO, 1959, 1963; CARVALHO; CASTRO, 1960). Não 
obstante o inegável interesse dos trabalhos dessa época – marcada pela descoloniza-
ção, a expansão do socialismo e a Guerra Fria –, deteremos nosso olhar na produção 
relativa ao período anterior, vinculada ao projeto de fundação das bases de uma 
Geografia nacional científica. 

Tal encaminhamento requer o exame de duas contribuições de Delgado de Car-
valho, que, tomadas conjuntamente, traduzem de forma clara seu esforço em sistema-
tizar enunciados da Geografia política, visando a compatibilizá-los com uma proposta 
didática. A primeira delas, Introdução à geografia política (1929), é um opúsculo pouco 
conhecido destinado a servir de apresentação daquele campo da Geografia a futuras 
professoras do Distrito Federal. A partir de aulas ministradas no primeiro ano do Curso 
Normal, Delgado elabora uma síntese dos conceitos fundamentais que, em sua opinião, 
deveriam ser aplicados ao estudo das principais potências mundiais “[em] seu quadro 
geográfico e nas diretrizes de sua ação internacional” (CARVALHO, 1929, p. 10), assunto do 
segundo ano. A necessidade de uma introdução explicativa para as potências estuda-
das, defendida pelo autor, afinava-se com o projeto de construção de uma Geografia 
moderna, pois significava a garantia de um estudo baseado em conceitos – no caso, os 
da Geografia política – e não nos critérios tradicionalmente estabelecidos no ensino da 
disciplina, aos quais Delgado fazia severa crítica. 

Boa parte do conteúdo de Introdução à geografia política – capítulos inteiros – seria 
incorporada quatro anos mais tarde num manual didático de notável divulgação, Geo-

2  Em Geografia do Brasil (1913, t. 1), por exemplo, encontramos um breve relato sobre a questão das fronteiras na parte inti-
tulada Geografia física (item “Situação, limites”, p. 5-6); na parte Geografia social, considerações um tanto genéricas sobre a 
ocupação da terra e o povoamento são apresentadas nos itens “Formação política” e “Formação territorial” (p. 159-202).

3  O Setor de Geografia Internacional foi criado oficialmente por ocasião da elaboração do Atlas de relações internacionais, con-
cluído em 1960. Mais do que um simples local de atuação no CNG, o referido setor praticamente se confunde com a pessoa 
de Delgado de Carvalho, a ponto de ter se transferido para sua residência em 1962, em virtude de sua avançada idade 
(CASTRO, 2009).
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grafia humana – política e econômica,4 o que certamente contribuiu para o obscurecimen-
to do primeiro trabalho, nunca mais editado. A recuperação de alguns de seus elementos, 
contudo, está longe de ser uma tarefa supérflua. Além de dois capítulos iniciais muito elu-
cidativos, ausentes em Geografia humana, encontramos também em Introdução diversos 
trechos posteriormente omitidos, os quais, abrindo ou permeando os capítulos seguintes, 
orientam expressamente o professor sobre o que selecionar – e, em contrapartida, o que 
excluir – com relação a determinados assuntos enfocados na prática docente.

Em geral, as orientações de Delgado de Carvalho no sentido apontado manifes-
tam a preocupação de adequar o conteúdo ensinado à capacidade cognitiva do aluno, 
ajudando, ao mesmo tempo, a conformar um discurso unitário e coerente para uma dis-
ciplina escolar que, tendo abandonado seu caráter descritivo e enciclopédico, corria o 
risco de perder-se em digressões indesejáveis em outros domínios (CARVALHO, 1929, 
p. 32). Como exemplo disso, vejamos o que diz Delgado após fazer restrição a determi-
nadas formulações de Ratzel sobre a mobilidade dos povos: 

Na ordem das coisas que devem ser omitidas de preferência, mencionemos o movimento 
considerado como sendo manifestação de vida e a imobilidade como apenas uma aparên-
cia. [...] Também deve ser deixada de lado a teoria da ‘imutabilidade primitiva’, que aliás 
é inexata, como as célebres ‘migrações arianas’ [...] 

Em resumo, grande número de assuntos que deverão, de preferência, ser omitidos em 
curso normal, podem ser encontrados nos quatro capítulos da 2ª Parte da Antropogeo-
grafia de Ratzel. Deles entretanto, alguma coisa de fácil interpretação deve ser retirado e 
posto ao alcance dos normalistas, porque representa o fundamento indispensável da bem 
conhecida e concreta mobilidade moderna.

Há, por conseguinte, uma escolha a fazer. É sabido que é tendência geral em alguns pro-
fessores, que tardiamente tomaram conhecimento de certas teorias ou de certos fatos, de 
procurar colocar a sua ciência recente, independentemente da receptividade do auditório 
[...]. Apesar de sedutoras, o professor deve saber resistir às especulações filosóficas e às 
hipóteses engenhosas, freqüentes em geografia humana, mas pertubadoras no ensino 
secundário” (CARVALHO, 1929, p. 23-24).

Não raramente, no entanto, tais recomendações denotam intenções que trans-
cendem em muito o mérito propriamente didático da questão, buscando na verdade 
contornar  impasses cuja origem estaria no caráter eminentemente polêmico de alguns 
temas de estudo, tais como: os desníveis culturais entre os povos, a expansão territorial 
dos estados e a questão racial. Nesses casos, a preocupação maior de Delgado parece 
ser a de adaptar para o universo do ensino temas atravessados por questões de fundo 
político e ideológico; temas esses que, no limiar da década de 1930, começavam a ser 
postos em evidência pelo rumo dos acontecimentos internacionais. É assim, portanto, 
que iremos encontrar em Introdução à geografia política, ponderações como a seguinte: 
“É inútil [...] mencionar, na sala de aula, em que consiste o ‘problema ariano’,5 só traria 
confusão” (CARVALHO, 1929, p. 29).

4  Geografia humana – política e econômica (1933) teve sua segunda edição em 1935 e a terceira em 1938, dentro de uma série da 
Biblioteca Pedagógica Brasileira, dirigida por Fernando de Azevedo. Na década de 1960, já com a co-autoria de Therezinha 
de Castro, surgiram novas edições com o mesmo título, mas que não apresentam alguns capítulos fundamentais da obra 
original. 

5  Por “problema ariano” pode ser entendida a polêmica em torno da origem do povoamento da Europa. Delgado oferece 
informações detalhadas sobre o tema num manual de sociologia (CARVALHO, 1931, p. 114-15). Neste, se lê que desde a 
primeira metade de Século XIX estudiosos alemães explicavam essa origem com base na migração dos arias (ou arianos), 
tidos como uma ‘raça pura’, da Ásia Central para a Europa, na última glaciação. Questionamentos a tal explicação começa-
ram a aparecer desde então, baseados em descobertas arqueológicas que evidenciavam a presença humana no continente 
desde o alto quaternário, bem antes das supostas migrações. Em 1864, em reunião na Sociedade de Antropologia de Paris, 
o cientista belga d’Halloy formalizou um protesto contra a teoria. Em 1883, porém, o austríaco Penka conferiu a ela novo 
impulso, reivindicando a pureza da raça escandinava, os proto-arias, bem como sua superioridade em relação às demais. 
Assim, o debate teve ainda certa ressonância no meio intelectual europeu até o final do Século XIX. Convém lembrar que a 
hipótese da pureza ariana, desqualificada cientificamente na época em que escreve Delgado, ressurge com força no contex-
to de ascensão do nacional-socialismo na Alemanha.
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Impasses dessa natureza não deveriam comprometer o projeto pretendido por 
Delgado de Carvalho, requerendo estratégias que ultrapassassem o plano imediato da 
ação didática. Assim, nosso autor procura circunscrever claramente o objeto da Geo-
grafia política e esboçar sua definição. A partir de um universo relativamente amplo de 
concepções, marcado ainda por controvérsias entre “escolas nacionais”, ele se alinha 
e à versão elaborada por Camille Vallaux num livro publicado com Jean Brunhes em 
1921, La Géographie de l’histoire: géographie de la paix et la guerre sur terre et sur mer, no qual 
a Geografia política aparece subordinada à Geografia humana6 – ao lado da Geografia 
econômica, da Geografia do povoamento, da Geografia das civilizações (ou social) e da 
Geografia regional (CARVALHO, 1929, p. 17). Com base nessa matriz, Delgado organi-
za seu programa, assim formalizado: Geografia política (noções gerais e objeto); a mo-
bilidade dos povos; o Estado (formação, tipos e evolução); a posição e o espaço (segundo 
as teorias de Supan e Ratzel); as fronteiras; e as cidades políticas7 (CARVALHO, 1929).

Ao examinar a argumentação presente em Introdução à geografia política e em Ge-
ografia humana – política e econômica, percebemos uma acentuada influência de autores 
franceses, sobretudo de Camille Vallaux, em quem Delgado se ancora quase totalmente 
na sua exposição sobre tipos de Estado, fronteiras e na crítica à teoria do espaço de Rat-
zel. Trata-se, na verdade, de uma influência recorrente, já presente na adoção do concei-
to de região natural e atualizada nesse momento, bem como no interesse posterior pela 
obra de Jacques Ancel (1936 e 1938). Podemos então admitir uma “primazia francesa” 
na Geografia política de Delgado de Carvalho? Esse é um ponto relativamente comple-
xo, cuja discussão pressupõe considerar duas questões: (1) os geógrafos franceses mais 
utilizados por Delgado não são os que seguem mais fielmente os protocolos metodoló-
gicos da Escola Geográfica Francesa, mas, ao contrário, aqueles que apresentam certa 
tensão com relação a ela; (2) o terreno sobre o qual se desenvolve a Geografia políti-
ca, em qualquer de suas versões, foi delimitado teoricamente por Ratzel (RAFFESTIN, 
1993, p. 13-14), o que induz à aceitação do universo conceitual e meios de pensamento 
desenvolvidos por esse autor e, mais amplamente, pela Geografia alemã.

No que diz respeito à primeira questão, cabe destacar a resistência do meio aca-
dêmico francês em absorver a Geografia política como campo de estudo legítimo da 
ciência geográfica, desqualificando-a epistemologicamente e tolerando-a apenas como 
uma crítica de sua congênere alemã. É justamente isso que fundamenta as reprovações 
de Vallaux por Demangeon (ESCOLAR, 1991, p. 10) e de Ancel por Gottmann (RAFFES-
TIN, 1993, p. 20). O caso de Vallaux é particularmente representativo de uma atitude 
contrastante, em relação a Vidal de La Blache e seus discípulos, quanto ao questiona-
mento das proposições ratzelianas. Concordando com uma análise perspicaz, enquan-
to o primeiro procura “apropriar-se teoricamente do objeto da Geografia política, não 
tendo mais remédio que discutir (e ser influenciado) com Ratzel no plano empírico”, 
a segunda adota a “estratégia epistemológica [...] do silêncio e da negação [...] do pro-
blema geopolítico” (ESCOLAR, 1991, p. 24). Esses diferentes posicionamentos são re-
veladores, por sua vez, da existência de diferentes discursos _ um “marginal” e outro 
“oficial” _ convivendo na Geografia francesa. A escolha de Delgado, no entanto, recai 
sobre Vallaux. Se compararmos, nas obras examinadas, a presença desse autor com a 
de outros geógrafos franceses, a diferença é constrangedora. As referências a Vidal, 
Demangeon e mesmo Brunhes (considerado fora de sua colaboração com Vallaux) são 
muito periféricas, só adquirindo maior vulto em um capítulo dedicado ao estudo do 
habitat humano (CARVALHO, 1933, p. 93-118).

Quanto à perenidade da obra de Ratzel, podemos pensá-la inicialmente como um desdo-
bramento da questão anterior. Ao acolher os geógrafos franceses que, em certa medida, 
conferem uma positividade à Geografia política alemã, Delgado também a está reconhe-

6  Impossível não lembrar de Lucien Febvre em A Terra e a evolução humana, onde se define a proposta de uma Geografia 
política “estreitamente solidária da geografia humana” (FEBVRE, 1922, p. 479-480).

7  É sintomático que também em Geografia humana, política e econômica, o único capítulo referente ao urbano (“Formação de 
Cidades”) apareça na parte de Geografia política e não na de Geografia econômica, numa obra que separa explicitamente 
os dois conteúdos (CARVALHO, 1933).
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cendo nos mesmos termos. Algumas vezes isso se verifica de modo explícito, como no 
momento em que, valendo-se de Vallaux, ele sugere a utilização dos princípios de ativi-
dade e de conexão – cunhados por Jean Brunhes – no estudo da evolução das fronteiras, 
tema explorado antes por Ratzel e seus compatriotas.8 Na referida passagem, Delgado 
sintetiza seu raciocínio numa fórmula lapidar, que não deixa de possuir também  um tom 
conciliatório: “É a interpretação francesa, haurida em fontes alemães” (CARVALHO, 1929, 
p. 60, grifo nosso). Já em outra ocasião, numa resenha elogiosa de um trabalho de Ancel, de 
forma um pouco mais oblíqua ele destaca um aspecto bem-definido de sua originalidade: 
“Mais do que qualquer outro discípulo de Vidal de La Blache, Jacques Ancel parece interes-
sado em contrapor, em seus escritos geográficos, as teorias da escola francesa às ratzalianas 
[sic] da escola alemã” (CARVALHO, 1939, p. 95).

É plausível supor que, valorizando tal característica do geógrafo francês, Delga-
do está na verdade justificando o seu próprio ponto de vista, amparando-se no prestígio 
de um autor reconhecido. 

A influência de Ratzel, contudo, não pode ser aferida apenas através de interme-
diários. Em Delgado de Carvalho, a imagem do geógrafo alemão em momento algum 
corresponde a do pensador estigmatizado pela Escola Francesa, estando mais próxima 
uma avaliação flexível e transigente que combina reconhecimento, crítica, prudência e 
contemporização. Evitando tomar partido na querela determinismo versus possibilis-
mo (CARVALHO, 1933, p. 11-13), fato em si já significativo, ele não se furta também a 
apontar a falta de consistência por vezes presente na argumentação dos possibilistas, 
bem como de defender as idéias supostamente deterministas de algumas interpretações 
simplificadoras (CARVALHO, 1933, p. 13-15).

Mas é na apreciação direta do conteúdo proposto por Ratzel que encontramos 
os exemplos mais significativos de seu posicionamento. Em que pesem os frequentes 
reparos, geralmente mediatizados pelos geógrafos franceses, Delgado busca resgatar 
diversos aspectos do pensamento ratzeliano, movido não tanto pelo apego à discussão 
teórica, mas sobretudo para utilizá-los pragmaticamente na composição de seu pro-
grama didático. É justamente isso que explica a inclusão da mobilidade dos povos em tal 
programa, mesmo com as objeções já referidas. Independentemente da motivação, a 
atitude não deixa dúvida sobre o quanto Delgado de Carvalho se sente à vontade frente 
ao patrimônio intelectual de Ratzel, dando mostras inquestionáveis de sua valorização 
positiva. Um expressivo comentário ratifica plenamente esta suposição: 

Há questões no mundo moderno que solicitam diariamente a nossa atenção: não são 
do domínio próprio da história nem da geografia, não são de economia política nem de 
sociologia, não pertencem às ciências puras ou aplicadas. [...] São fatos prementes, de atu-
alidade e importância, exigem atenção, envolvem interesses superiores de países cultos, 
muitas vezes nacionais. Precisam, pois, ser compendiados para a sua sumária e precisa 
apresentação a alunos de média cultura. À geografia, patamar de ciências, cabe coligir os 
dados e interpretá-los sob o prisma humano que lhes dá valor e significação.

Assim, citemos ao acaso, o ponto 10, por exemplo, relativo à ‘Itália e o Adriático’. É assun-
to de três ou quatro lições. Eis o programa:

10 – A Itália e o Adriático – A Itália continental, peninsular e insular – Recursos naturais 
e população – A formação territorial e a Unificação – Cidades e Portos – O Adriático e a 
Iugoslávia – A Expansão italiana na África; Emigração para as Américas.

Aí são discutidos todos os pontos da geografia ratzeliana: o cenário geográfico que pelo es-
paço e a posição explica o papel da Itália; o Estado italiano, sua formação, suas modalidades; 

8  Delgado nos dá a conhecer a longa tradição de estudo sobre fronteiras na Geografia política alemã. Além de Ratzel, cuja 
“concepção orgânica” é comentada, teríamos também as contribuições de Supan, Walser, Förster, Arlot e Junhans. Cada um 
desses autores teria desenvolvido, a seu modo, as noções de fronteira física e fronteira política, ou a oposição entre fronteira 
natural e fronteira artificial (CARVALHO, 1929, p. 57-68; CARVALHO, 1933, p. 167-174).
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as fronteiras, objeto de contestações com vizinhos, a questão político-militar-econômica do 
Adriático; a mobilidade dos povos, exemplificada por migrações que bem conhecemos, etc.

São todas questões atuais, políticas, sociais, econômicas, internacionais num quadro geo-
gráfico significativo, determinante, decisivo: por isto é incontestável domínio da Geogra-
fia, mas da Geografia moderna, ativa, prática, vibrante (CARVALHO, 1929, p. 10-11).

Dificilmente poderíamos encontrar melhor exemplo de legitimação do contro-
vertido pensador alemão.

Delgado de Carvalho e a Geopolítica

Paralelamente ao deslocamento de Delgado de Carvalho para a Geografia política, 
no período apontado, são publicados os primeiros estudos de Geopolítica no Brasil,9 es-
critos pelo ensaísta Elysio de Carvalho (1921), o engenheiro Everardo Backheuser (1926 e 
1933) e os militares Mario Travassos (1935) e Francisco de Paula Cidade (1940). É tentador 
enxergar nessa coexistência temporal uma trama de influências recíprocas, da qual se 
pode inferir, como Miyamoto (1981), a vinculação de Delgado ao pensamento geopolítico. 
Outra maneira de se abordar a questão, que aqui propomos, é a de examinar a ressonân-
cia das idéias do autor nas obras referidas, procurando entender como seu modelo de 
Geografia serviu de orientação para interpretações do Brasil pautadas na interface entre 
condições geográficas e ação política do Estado – essência do pensamento Geopolítico. 

Nesse sentido, encontramos indicações consistentes da influência de Delgado em 
Mario Travassos e Francisco de Paula Cidade. Trata-se, porém, não tanto de Geografia 
política proposta pelo primeiro, mas de outros conteúdos da ciência geográfica por ele 
desenvolvida no período, o que pode ser explicado, em certa medida, por problemas 
inerentes à própria análise geopolítica. Uma das contradições desse tipo de análise é 
apresentar pretensões de objetividade simultaneamente a propósitos ambiciosos e for-
mas de raciocínio teleológicas. Como conciliar tais ingredientes numa mesma estrutura 
lógica, sem comprometer a coerência interna do discurso? Além dos discutíveis en-
caminhamentos no nível da argumentação e explicação, bem detectados em algumas 
investigações críticas (CAUBET, 1984; VESENTINI, 1986, p. 32-33),10 tal dilema remete a 
uma outra questão, situada no plano empírico. É necessário garantir que os parâmetros 
geográficos sobre os quais se organiza o discurso geopolítico sejam os mais precisos, 
fidedignos e atualizados possíveis, posto que constituem o principal fundamento da 
objetividade pretendida. Para tanto, não parecia haver lugar mais seguro, na época, que 
a criteriosa Geografia ‘científica’ de Delgado de Carvalho. 

 Este aspecto, que nos interessa particularmente, deve ser examinado com rela-
ção aos dois pensadores geopolíticos apontados. No caso de Travassos, o que está em 
pauta é a noção de região natural, que baliza sua reflexão sobre a estrutura espacial bra-
sileira (base, segundo ele, da “unidade geográfica nacional”). Vejamos como a questão 
é colocada pelo autor:

Quando se tem que encarar o problema das regiões naturais sob o ângulo das modalida-
des geográficas brasileiras, cujos aspectos o alongamento de nosso território no sentido 
dos meridianos complica de maneira impressionante, sente-se que, de fato, se está em 
presença de grave problema [...]

9  Consideramos, nessa classificação, as obras comercializadas no circuito editorial privado, demonstrativas tanto do caráter 
“publicista” dos autores como da existência de leitores interessados no tema em questão. Obviamente, desde muito antes, 
relatórios oficiais mais ou menos reservados podiam apresentar “conteúdos geopolíticos”, mas não constituíam um campo 
de formalização do saber reconhecido, após Rudolf Kjellén, como Geopolítica. 

10  Os trabalhos apontados chamam a atenção para uma deficiência epistemológica crônica da análise geopolítica, manifesta 
de diversas formas: simplificação excessiva, pretensão universalista (descontextualização), fatalismo, naturalização do Es-
tado, antropomorfização dos elementos naturais, etc. Podemos identificar em tais aspectos  um modo de estruturação do 
discurso que atua no sentido de neutralizar a contradição assinalada.
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Sobre o assunto nada conhecemos de melhor que o admitido pelo professor Delga-
do de Carvalho, isto é, o Brasil permitindo quatro regiões naturais, a saber: o Brasil 
Amazônico, o Nordeste Subequatorial, a Vertente Oriental dos Planaltos e o Brasil 
Platino.11 

À vista das dificuldades do problema, o professor Delgado não só deixa imprecisos, tal 
como convém, os limites dessas regiões naturais como também considera, em cada um 
deles subregiões naturais [...]

E é assim que, dentro da mais equilibrada medida, o professor Delgado de Carvalho 
nos conduz a um Brasil menos intrincado, mais compreensível em sua imensa expressão 
geográfica.

Nestas excelentes bases, e fazendo preponderar os fatores políticos, é que nos animamos 
a formular a síntese geográfica brasileira (TRAVASSOS, 1935, p. 109-113).

Posteriormente, a reflexão de Travassos ganharia desdobramentos mais específi-
cos, culminando com a proposta de regiões naturais militares (TRAVASSOS, 1940 e 1941), 
baseadas igualmente na divisão sugerida por Delgado de Carvalho. 

Notas de geografia militar Sul-Americana (1940), de Francisco de Paula Cidade, 
apresenta certa singularidade frente a outros estudos geopolíticos publicados no perío-
do.  Conforme o próprio autor nos esclarece no prefácio, sua pretensão é a de oferecer, 
a partir de um diagnóstico geográfico e geopolítico, subsídios para operações militares 
em eventuais situações de conflito armado em nível continental, inclusive contra po-
tências navais de além-mar. Embora não possa ser considerada uma obra inovadora do 
ponto de vista da reflexão Geopolítica, esta antecipa um gênero de estudo que só iria se 
difundir no Brasil após a II Guerra Mundial, no âmbito da Escola Superior de Guerra 
(MIYAMOTO, 1981, p. 72).12

Uma descrição sumária do conteúdo dessa obra, indispensável antes de qualquer 
tentativa de aproximá-la da Geografia de Delgado de Carvalho, é reveladora da sin-
gularidade sugerida. A primeira parte – intitulada Generalidades – consiste basicamen-
te numa correlação entre as características topográficas do terreno e a arte da guerra, 
considerando diferentes situações e combinações nas quais se apresentam elementos 
do meio geográfico como relevo, águas continentais, clima, vegetação e formas de ocu-
pação humana. Retoma-se aqui, na verdade, uma antiga tradição de estudo das escolas 
militares europeias, inovando-a apenas no que tange à sua adaptação para o contexto 
das condições naturais sul-americanas.

 Na parte seguinte – América do Sul –, a mais extensa, tenta-se avaliar o potencial 
de “projeção geopolítica” de cada país sul-americano, estimando-o a partir de um 
inventário minucioso de dados geográficos, históricos, demográficos, econômicos, 
políticos e militares. 

Na terceira e última parte – Brasil –, o Território Nacional é pensado à luz da 
história de sua ocupação, seus recursos econômicos e três questões recorrentes na aná-
lise geopolítica: transportes, fronteiras e posição. Atravessando essas partes relativamente 
autônomas, transparece a preocupação do autor de, ao final de cada assunto, extrair 
“conclusões militares” sobre a situação do Brasil ante a cada um dos vizinhos, ou mes-
mo diante de uma eventual coligação de países “inimigos”.

A execução de tal projeto nas bases científicas pretendidas por Paula Cidade re-
queria o acompanhamento da evolução dos conhecimentos na área por ele denominada 

11  Na realidade, no texto clássico de Delgado de Carvalho (1913), são consideradas cinco regiões naturais: Brasil Amazônico, 
Brasil Norte-Oriental (o “Nordeste Subequatorial” de Travassos), Brasil Oriental (a “Vertente Oriental dos Planaltos”), Brasil 
Meridional e Brasil Central (o qual Travassos reparte entre os brasis amazônico e platino). Não sabemos se a diferença se 
deve a uma adaptação livre por parte de Travassos, que não fornece nenhuma indicação.

12  O próprio autor não se furtou em destacar tal pioneirismo: “É esta a primeira obra deste gênero que se publica no Brasil 
e provavelmente, em língua portuguesa. Pelas suas linhas gerais e pela sua extensão, representa ainda o primeiro estudo 
desta especialidade [...] na América do Sul” (CIDADE, 1940, p. 4).
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“Geografia geral”.13 A bibliografia, as notas e as citações ao longo da obra fornecem in-
dicações mais ou menos precisas desse domínio: Geologia, Geomorfologia, Petrografia, 
Fisiografia, Geobotânica e estudos de Geografia regional da América do Sul. A única 
referência explícita à Geopolítica é um ensaio clássico de Arthur Dix;14 mesmo Everardo 
Backheuser, autor brasileiro, só aparece com um trabalho de fisiografia: A faixa litorânea 
do Brasil meridional, publicado em 1918.

Sem ser exclusiva, a contribuição de Delgado de Carvalho deve ser entendida 
neste contexto, manifestando-se, no entanto, de forma mais intensa do que transparece 
nas notas e bibliografia. Professor-conferencista nas Escolas de Estado-Maior e de In-
tendência de Guerra desde o início dos anos de 1920, Delgado terá o resultado de suas 
aulas publicado em fascículos ao longo de toda a década, material que posteriormente 
daria origem à Phisiographia do Brasil (192-) e Geografia econômica da América do Sul (19--). 
A primeira é uma obra extremamente bem cuidada, na qual Delgado descreve por or-
dem temática os aspectos físicos do Território Nacional e a “Bacia brasileira do Atlân-
tico Sul”, ampliando e aperfeiçoando o arsenal iconográfico (mapas, croquis, perfis, 
etc.) já apresentado no Tomo I de Geographia do Brasil (1913). A segunda obra não causa 
a mesma impressão, mas, por sistematizar estudos geográfico e econômico numa área 
considerada carente de atualização, obteve imediata aceitação.

Somente uma cuidadosa leitura comparada responderia em que medida esses 
trabalhos de Delgado de Carvalho serviram de base à Paula Cidade. Independente de 
qualquer relação direta, “ponto a ponto”, chama atenção a semelhança de estrutura 
entre Geografia econômica da América do Sul e a segunda parte da obra de Paula Cidade, 
que parece acrescentar ao livro de Delgado apenas o ponto de vista militar. Além deste 
fato, que sugere uma influência nada negligenciável, podemos notar uma convergência 
de preocupações entre os dois autores, patente no trecho abaixo, em que Delgado avalia 
a utilidade do conceito de posição para o seu programa didático:

Nestas condições, resta-nos saber o que há de realmente aproveitável em tudo isso, sob 
o ponto de vista do ensino geográfico. Muito pouco, podemos dizer, nas medições ma-
temáticas aplicadas à posição política; porém, bastante no que diz respeito às posições 
matemática e geográfica no globo e muitíssimo no que se refere à proximidade e relativa 
importância dos vizinhos. A vizinhança é um fato que interessa o geógrafo moderno 
quase tanto quanto o próprio historiador.

Seria bom, por conseguinte, que ao empreender o estudo de um país, fossem feitas deta-
lhadas considerações sobre os seus vizinhos e a ordem de relações que mantém com eles. 
É assim, que, no próprio programa normal, esta necessidade está claramente indicada; 
por exemplo: ‘A Itália e o Adriático, a Iugoslávia’, ‘A França, relações históricas com os 
vizinhos – A Alsácia...’, ‘A Polônia e o Corredor de Danzig’, etc. (CARVALHO, 1929, p. 
52-53, grifo nosso).

Quando lemos Paula Cidade, ficamos com a impressão de que ele não fez outra 
coisa em seu ensaio de Geografia militar, voltando, no caso, sua atenção para o Brasil. 
É todo um conteúdo e um modelo de estudo que, sugerido por Delgado, encontra total 
ressonância no militar.

O exemplo torna evidente o quanto uma obra de Geografia política escrita com 
fins didáticos pode aproximar-se de um conteúdo Geopolítico stricto sensu. Mas seria 

13  A questão é bem esclarecida no prefácio da primeira edição: “Durante a fase de estudos que se seguiu às guerras de Na-
poleão, começou a geografia militar a emancipar-se da história; vagando, porém, no domínio das incertezas, por falta de 
critério científico. Achando-se a essa época a geografia geral reduzida a uma simples enumeração de nomes e de cifras [...] 
a geografia militar ficava reduzida a uma coleta de dados topográficos, climatológicos, econômicos, etc. Com a evolução 
da geografia geral, entrecortada como foi por acidentes de caráter científico, desenvolveu-se nas mesmas condições a 
geografia militar [...] Depois de 1870, como consequência das diretrizes adotadas pela geografia geral, inicia-se um novo 
ciclo para a geografia militar, com o aparecimento de trabalhos notáveis em quase todos os exércitos europeus” (CIDADE, 
1934, p. 3).

14  Ver: Dix, Arthur. Geografía política. Barcelona: Labor, 1929. Por ter sido traduzido para o espanhol pouco após sua publi-Por ter sido traduzido para o espanhol pouco após sua publi-
cação original em alemão, esse ensaio teve notável divulgação entre os pensadores geopolíticos brasileiros e dos demais 
países latino-americanos.
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mesmo possível separar essas formações discursivas (FOUCAULT, 1971), cuja defini-
ção parece resultar da tensão resultante de uma estreita convivência, e também com 
outros campos de enunciação do discurso geográfico e/ou político? Para não remeter 
a questão a Ratzel ou algum de seus interlocutores, retenhamos, no final desse texto, 
uma sugestão de Vidal de La Blache. É sabido que o mestre francês, no prefácio de seu 
Atlas général (1894), estabeleceu que o mapa político de um país deve vir acompanhado 
imediatamente de um mapa físico, pois ambos “se esclarecem mutuamente” (VIDAL 
DE LA BLACHE, 1894 apud FIGUEIRA et al, 1977, p. 135). Essa recomendação aparen-
temente banal parece nos sinalizar que Geografia, Geografia política e Geopolítica pos-
suem limites tênues que, a todo momento, conscientemente ou não, corremos o risco 
de ultrapassar. 

Buscando afastar-se de um enquadramento nas escolas francesa ou alemã, Delga-
do de Carvalho não se furtou a realizar o trânsito referido, necessário, no seu entender, 
no projeto de conformação do campo disciplinar da geografia brasileira. 
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Apresentação
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(1930-2000) foram dois grandes estudiosos da Geografia brasileira, cuja 
matriz de pensamento tem origem em diferentes áreas do conhecimento: 
Ciência política, Sociologia, História, Educação, Geografia política, Geo-
política e Relações Internacionais. Nesse texto, pretendo destacar a impor-
tância dos eméritos professores para os estudos da geopolítica no âmbito 
institucional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Esco-
la Superior de Guerra - ESG e Instituto Rio Branco - IRBr, em que tiveram 
destacadas atuações.

Com base nas suas produções teóricas, vou inicialmente descrever a 
participação de Delgado de Carvalho nas atividades do IBGE a partir de 1938, 
onde desempenhou um papel fundamental tanto nos estudos e na definição 
da organização regional do território brasileiro quanto no ensino e na orga-
nização da disciplina geográfica. Em seguida, vou descrever a sistematização 
dos seus conhecimentos sobre a Geopolítica e a História diplomática do Bra-
sil, esta última durante a sua passagem pelo Instituto Rio Branco; e de seus 
trabalhos em co-autoria com a professora Therezinha de Castro, ambos na 
segunda metade da década de 1950, no âmbito do IBGE e do Clube Militar. Na 
terceira parte do texto, vou analisar a importância de algumas de suas princi-
pais obras relacionadas aos temas geopolíticos e diplomáticos brasileiros, tais 
como: a questão Antártica, a África e o Atlântico Sul.
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A racionalização do quadro político-territorial

O IBGE, no contexto de sua criação, dedicou-se à tarefa de organização do qua-
dro territorial brasileiro, cuja configuração apresentava-se, até aquele período, irregular 
e desconhecida no tocante aos âmbitos geográficos de suas jurisdições político-adminis-
trativas.  Esta tarefa exigiu a montagem de uma rede de serviços geográfico e estatístico 
em todo o País, no nível das esferas federal, estadual e municipal.

Constituídos em base sistêmica, os serviços geográfico-estatísticos estavam su-
bordinados aos dois Conselhos (Conselho Nacional de Estatística - CNE e Conselho 
Nacional de Geografia - CNG), cuja atribuição era a de coordenar, através de procedi-
mentos técnico e científico, a execução dos trabalhos.

A partir da coleta das informações, estas eram sistematizadas com vistas à fixação 
precisa dos âmbitos territoriais, tais como: a nomenclatura correta dos municípios e distri-
tos, a resolução dos limites das jurisdições estaduais e o estabelecimento de uma nova di-
visão territorial. Nestas atividades, Delgado de Carvalho teve uma participação especial, 
na condição de consultor do CNG, em que manifestou de forma explicita suas concepções 
geográficas, invariavelmente associadas ao plano geral de organização nacional1.

Essa característica se revelou particularmente no tocante ao problema dos limites 
interestaduais e por ocasião da criação das grandes regiões naturais, conjunto maior de 
um estudo iniciado com a Geografia do Brasil meridional, publicada em 1913 e completa-
da em Metodologia do ensino geográfico, publicada em 1925. Nestes trabalhos, abordou o 
problema da divisão territorial no Brasil, segundo o paradigma científico predominante 
no período, que procurava explicar os fenômenos políticos e sociais a partir de uma 
perspectiva teórica de base naturalista. 

Justificada para fins didáticos, a divisão geográfica proposta por Delgado de Car-
valho se opunha francamente à divisão político-administrativa, resultado, segundo ele, 
de determinações históricas e “fruto do acaso” e do “livre arbítrio” e que, portanto, 
não correspondiam aos métodos “modernos” de análises formais de mensuração dos 
fenômenos naturais.

Para ultrapassar essas limitações, postulou uma nova norma para agrupamentos 
dos “fatos geográficos” no estudo da divisão regional do Brasil, subdividida em função 
de critérios físico e humano, convergindo ambos para a formação das grandes regiões 
naturais. Segundo ele:

A nossa região natural não coincide forçosamente nem com uma bacia hidrográfica, 
nem com um sistema montanhoso, nem com o habitat de uma planta útil, nem com uma 
divisão política; aproveita, todavia, cada um desses elementos, na medida do possível 
(CARVALHO, 1925, p. 14-15).

A convergência destes fatores gerou, contudo, problemas quanto à divisão lógica 
a adotar.  Isso porque esbarravam na extensão das competências das administrações, 
já que uma nova divisão espacial recolocava a questão da hierarquia das escalas admi-
nistrativas e de sua coerência.  A solução do problema, segundo Delgado de Carvalho, 
deveria ser buscada na própria Geografia, sobrepondo-se, portanto, à divisão adminis-
trativa, até então a principal escala de organização regional.

Entre nós a divisão por Estados para o ensino da geografia, tem sido o maior obstáculo 
ao progresso da ciência geográfica no domínio didático. Os Estados, por seus limites 
baseados sobre as tradições, sobre a história, e o direito, vem destruir a harmonia dos 
fenômenos causados pela natureza (CARVALHO, 1925, p. 13).

Por outro lado, considerava difícil definir as regiões naturais naquele momento 
(década de 1920) em face do desconhecimento do quadro territorial em detalhes.  Isso 

1  O ideário de “organização nacional” foi postulado inicialmente pelo sociólogo Alberto Torres em sua obra intitulada  O 
problema nacional brasileiro,  publicado em São Paulo, pela Editora Nacional em 1914.
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exigiria, na sua concepção, uma readaptação dos “fatos geográficos” que caracteriza-
riam as Grandes Regiões.  Aproveitando esta imprecisão técnica, seria possível, por 
exemplo, agrupar os estados da Federação em regiões geográficas, sem ter que des-
membrá-los como ocorreu em outros países.

Com o advento do Estado Novo, a contradição entre o espaço das administrações 
estaduais e o espaço optimum da organização regional, foi relativamente resolvido em 
face dos imperativos da livre circulação e da percepção de espaços econômicos mais 
vastos que os definidos pelos limites interestaduais (PENHA, 1993).

A racionalidade oriunda das ações estatais no trato das questões territoriais im-
plicaria apenas na criação de uma nova hierarquia administrativa por cima das jurisdi-
ções estaduais, preservando a malha de limites já constituída.  Respeitar-se-iam, portan-
to, as tradições históricas, culturais e suas populações.

Esta proposição revelou-se, em particular, por ocasião do litígio de limites entre 
Minas Gerais e Espírito Santo cuja resolução, a ser executada pelo Exército, exigiria a 
adoção de medidas drásticas como a transferência de cerca de 65 mil mineiros para o 
território capixaba.  Para a solução do problema, intercedeu o Conselho Nacional de Ge-
ografia, através de Delgado de Carvalho, cuja proposta baseou-se em critérios histórico 
e natural para a definição dos limites precisos (FLEMMING, 1947, p. 61).

A ênfase no fator histórico, previsto na resolução do litígio entre Minas Gerais 
e Espírito Santo, pode ser interpretada como uma clara demonstração do esforço te-
órico de Delgado de Carvalho em compatibilizar os diferentes fatores geográficos na 
definição das divisões regionais.  Por outro lado, tinha também o sentido de atenuar as 
oposições dos estados ao estabelecimento de uma nova hierarquia superposta às suas 
jurisdições.  Ele mesmo esclarece o problema ao afirmar, “Não se pode esperar conver-
ter os inimigos das regiões naturais entre nós, sem fazer-lhes ao menos a concessão de 
respeitar a integridade dos Estados” (CARVALHO, 1944, p. 16). 

A sua postura de defesa intransigente da integridade territorial dos estados, Del-
gado de Carvalho manteve na proposta de redivisão territorial das Unidades Federadas, 
tais como formuladas por Everardo Backheuser, Segadas Viana e Teixeira de Freitas.  
Mostrando-se contrário a elas, considerava mais exequível dividir o Brasil em grandes 
regiões naturais, justificadas para o ensino da “geografia pátria”, mas que, à semelhan-
ça dos estudiosos da geopolítica brasileira, denotava uma postura antifederalista.

Quando deixarmos de acreditar que a adoção das regiões naturais é um atentado à au-
tonomia do Estados, e que é inconstitucional procurar na natureza, que desconhece as 
nossas tradições históricas, um critério para o estudo da geografia, nós teremos feito um 
grande passo em termos de instrução pública (CARVALHO, 1944, p. 15).

A divisão por regiões naturais, tal como proposta por Delgado de Carvalho, seria 
retomada, em 1941, por Fábio Macedo Soares Guimarães e a equipe do CNG que, com 
algumas modificações, resultou na institucionalização das grandes regiões naturais do 
Brasil divididas da seguinte forma: Grandes Regiões (Norte, Nordeste, Leste, Centro-
Oeste e Sul); regiões fisiográficas (em número de 31); sub-regiões (em número de 66) e 
zonas (aproximadamente 160), obtidas em segunda aproximação pela consideração das 
características fisionômicas (naturais e humanas) dos municípios brasileiros.

Esta divisão regional, tal como foi estabelecida pelo CNG, se generalizou no País, 
obedecendo às determinações do presidente Getúlio Vargas a fim de atender à adminis-
tração pública e ao ensino da geografia brasileira.

Materializou, assim, as exigências previstas por Delgado de Carvalho contrário 
à “desnaturalização da fisionomia da geografia pátria” até então centrada nas esferas 
estaduais.  Ao mesmo tempo, afirmava-se o princípio de unidade nacional, através da 
ação estatal, sobre as diferenças regionais:

Afastando-se assim a idéia dos Estados, teoricamente iguais e equivalentes, tal como es-
tão na constituição, passaremos a salientar os fatores de diferenciação, de diversificação, 
que fazem se completar entre si as zonas nacionais. Mais eloqüente e mais necessária 
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aparecerá à idéia sacrossanta da união que fez a honra de nossa história e que faz nosso 
prestígio e nossa força (CARVALHO, 1944, p. 15).

Educação geográfica e cultura nacional

Em conferência proferida em uma das sessões do IX Congresso Brasileiro de Ge-
ografia, realizado em Florianópolis no ano de 1940, o professor Delgado de Carvalho, 
avaliando a evolução da geografia humana, destacou o papel desta disciplina:

[...] é para o ensino da geografia pátria, nos seus aspectos humanos, principalmente, que 
devemos aqui, peregrinos de um credo nacional, concentrar as nossas atenções. É para 
o ensino da geografia do Brasil, no grau elementar, no grau secundário e no grau uni-
versitário que devem convergir os nossos esforços, nossas discussões, nossas noções e 
resoluções (CARVALHO, 1941, p. 431).

A sua preocupação em vincular a educação geográfica com a “imagem da pátria” 
estava em sintonia com o escopo metodológico de seus trabalhos desde a publicação da 
Geographia do Brasil, em 1913.  Desde essa obra, percebe-se que um dos seus objetivos era 
o de difundir o conhecimento geográfico do País em novas bases teórico-conceituais, 
utilizado como elemento de construção da identidade nacional e representação patri-
ótica.  Ou seja, postular a difusão do conhecimento geográfico tomando o Território 
Nacional como única referência paras reflexões geográficas.

Contrário à segmentação do ensino da Geografia brasileira no nível das Unida-
des Federadas e dos métodos tradicionais até então prevalecentes, que consistia em 
exaustivas descrições de topônimos e de acidentes geográficos, propôs um ensino de 
Geografia do Brasil assentado em novas bases metodológicas. Ou seja, previa atribuir 
ao ensino um caráter científico, não só de descrição, mas, sobretudo de explicação ou 
interpretação dos fenômenos físico, biológico e humano em sua distribuição espacial. A 
partir daí criava-se condições prévias para o ensino da geografia moderna, voltada para 
a observação e interpretação da paisagem, mediante trabalhos de campo e a utilização 
de material cartográfico (CARVALHO, 1941, p. 431).

Com as suas propostas pioneiras da reforma didática, o professor Delgado de 
Carvalho angariou simpatias de Getúlio Vargas que o nomeou membro do Conselho 
Nacional de Educação, em 1931.  Posteriormente, passou a exercer ainda as seguintes 
funções: diretor do Colégio Pedro II (1933), local onde se processou a unificação dos 
programas de ensino de geografia em todo o País; diretor do Instituto de Pesquisas 
Educacionais do Departamento de Educação Nacional (1933) e membro da Comissão 
do Livro Didático (1939).

Com a criação do CNG, em 1937, Delgado de Carvalho ingressa como represen-
tante do Ministério da Educação, onde passa a aplicar seus métodos didáticos, enga-
jando-se no projeto cultural do Estado Novo que consistia em cultivar o sentimento de 
“brasilidade”.  Em suas palavras:

O estudo do Brasil-território e do Brasil-povo é a base científica de todos os demais es-
tudos sobre a nacionalidade: leva a compreender as condições e os mecanismos da vida 
nacional [...]; leva a perceber a solidariedade econômica e social, das diferentes zonas do 
país, sua independência providencial, sua necessária integração em uma pátria uma e 
indivisível [...] (CARVALHO, 1941, p. 431).

Dentro desta sua concepção de educação geográfica voltada para a difusão dos 
valores culturais da Nação, Delgado de Carvalho empreendeu atividades direciona-
das para os professores de geografia, abarcando cursos de especialização e atualização, 
orientação pedagógica, trabalhos de campo, além da publicação de ensaios e resenhas 
sobre o tema. Nestas atividades, foi notório o seu esforço em atrelar a educação à cultura 
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com vistas à afirmação da identidade nacional. Como exemplo disto, cita-se a resenha 
do trabalho A cultura brasileira de autoria do professor Fernando de Azevedo2.  Em seus 
comentários a respeito da obra, Delgado de Carvalho procura mostrar a importância 
do aparelho educacional na transmissão dos valores culturais da nação, deslocando o 
cerne do debate intelectual para a esfera do Estado.

É também em torno da esfera estatal que emerge o tema político nas suas reflexões 
geográficas, o que não representava uma politização do temário da disciplina já que o 
tema político adquire, nas suas concepções, um caráter funcional destinado a enaltecer a 
grandeza territorial do Brasil e seu destino de grande potência junto às novas gerações. 

Mestres e professores brasileiros! Ensinem às novas gerações que se levantam a geografia 
de nosso Brasil. Digam-lhes bem quanto nossa terra é grande e generosa, quanto neces-
sita de inteligências para compreendê-la, de atividades para engrandecê-la e de corações 
para amá-la! (CARVALHO, 1941, p. 431).

Assim, assentado inicialmente em bases científica e pedagógica, o tema político 
nos trabalhos de Delgado de Carvalho vai ganhando maior peso à medida que se sente 
compelido a interpretar as conjunturas políticas nacional e internacional, direcionando 
suas reflexões geográficas para o campo da Geopolítica.

É nesta fase de seu trabalho que se incluem as resenhas de artigos versando 
sobre o problema das fronteiras europeias, a expansão do “espaço vital” alemão e os 
relatórios da missão técnica americana ao Brasil em 1942.  No plano interno, mencio-
na-se o problema de colonização, da cultura nacional e de consolidação das fronteiras 
do Brasil3. 

Geografia política, Geopolítica e Relações Internacionais

Como foi visto anteriormente, as concepções lógica e racional do pensamento 
geográfico de Delgado de Carvalho serviram sobremaneira à política do Estado Novo. 
Esta vinculação entre a Geografia e o Estado tinha o sentido de difundir a cultura na-
cional através do ensino da geografia e de consolidar as estruturas territoriais do País 
através de estudos sobre a divisão regional, o processo de povoamento do interior do 
País e a definição precisa dos limites interestaduais.

Esses assuntos oficiais eram, na sua concepção teórica, campo privativo da Geografia 
política que procurava explicar a política de Estado como resultado das condições geográ-
ficas em que se encontrava. Na sua avaliação, na medida em que a Geografia é chamada 
para explicar o comportamento do Estado ante as situações mais complexas relativas “aos 
imperativos metodológicos que se impõem sob forma de condições cósmicas de posição, de 
espaço e de forma e que determinam tendências na vida do Estado”, entraríamos, assim, 
segundo ele, no estudo específico da Geopolítica (CARVALHO, 1942. p. 296).

A Geopolítica na concepção de Delgado de Carvalho constituía-se, portanto, num 
dos ramos da Geografia humana, cujos propósitos destinavam-se genericamente a com-
preender as relações externas de um Estado a partir de seus fatores geográficos de forma, 
espaço e posição.  Distinguir-se-ia da Geografia política que, segundo ele, prende-se aos 
aspectos de organização intraestatal (colonização, administração e defesa do território). 

2  Ver: CARVALHO, Delgado.  A cultura brasileira.  Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, n. 2, p. 258-264, 
abr./jun. 1944.  Comentários de: AZEVEDO, Fernando de. Introdução ao estudo da cultura no Brasil. In: RECENSEAMENTO 
geral do Brasil (1º de setembro de 1940). Rio de Janeiro: IBGE, 1939-1950. v. 1, t. 1. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.
br/colecao_digital_publicacoes.php>. Acesso em: ago. 2009.  

3   Ver complementarmente: CARVALHO, Delgado de. Geografia das fronteiras. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janei-
ro: IBGE, v. 1, n. 3, p. 95-110, jul. 1939. Comentários de: ANCEL, Jacques. Géographie des frontières. Préface d’André Siegfried. 
Paris: Gallimard, [1938]; ______. Atlas de Geopolítica. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 5, n. 1, p. 
113-123, jan./mar. 1943. Comentários de: Braun, Franz.; Ziegfeld, Arnold Hillen. Geopolitischer geschichtsatlas. Dresden: L. 
Ehlermann, 1927; ______. Brazil on the march. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, n. 1, p. 149-152, 
jan./mar. 1945. Comentários de: COOKE, Morris Liewellyn. Brazil on the march.... New York: McGraw-Hill, 1944. Esses 
artigos encontram-se disponíveis no endereço: http://biblioteca.ibge.gov.br/ colecao_digital_publicacoes.php. 
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Fugindo de um esquema rígido de classificação que procurava separar a Geogra-
fia política da Geopolítica como campos de estudos antagônicos entre si, Delgado de 
Carvalho sentia-se à vontade em compartilhar este estudo com os especialistas que se 
dedicaram ao tema no Brasil. Isso, mesmo durante o período da segunda guerra mun-
dial, quando a Geopolítica tornou-se sinônimo de expansionismo territorial:

Se a recém-chegada Geopolítica se tornou suspeita a certos geógrafos pelas referências ao 
Lebenssinn, Rausinn e ao Lebensraum como uma filosofia geográfica amoldada a interesses 
expansionistas, não resta dúvida que tudo depende do sentido, da interpretação dada, do 
uso que é feito[...] (CARVALHO, 1942. p. 296).

Contudo, isso não significava que Delgado de Carvalho fosse partidário das teo-
rias geopolíticas alemãs; considerava apenas que não havia porque forçar uma vincula-
ção, a seu ver, não necessariamente estreita entre os propósitos expansionistas alemães 
e a Geopolítica, como campo de estudo da Geografia.

Esta postura ele demonstrou, ao analisar o quadro internacional no período da 
segunda guerra mundial, através de comentários elaborados acerca do livro Geografia 
das fronteiras de Jacques Angel e do Atlas de Geopolítica, originalmente publicado em 
Dresden no ano de 1934, cujos autores já flertavam com o Partido Nazista ascendente.

Em artigo publicado no Boletim Geográfico em 1956, intitulado Geografia política e 
Geopolítica, percebe-se claramente uma mudança na sua postura metodológica em rela-
ção à vinculação entre os dois campos de estudo. Essa mudança foi o resultado de sua 
aproximação com a jovem professora Therezinha de Castro, uma entusiasta dos estu-
dos de Geografia política e Geopolítica militar. Neste artigo, perceberam que a evolução 
do conceito de Geografia política havia se diversificado na mesma proporção em que se 
intensificaram os estudos sobre relações entre os grupos sociais e o espaço que ocupam. 
Nesta evolução, a Geopolítica ultrapassou o âmbito da Geografia propriamente dita, 
confundindo-se, no seu desenvolvimento, com a Ciência política:

[...] esta ciência política, a princípio teórica, passou a visar à prática e necessitou para isso de 
aplicação. por isso reivindicou uma base no espaço, isto é, território, áreas regionais, numa 
palavra, geografia. assim, a geografia, avançando sobre o terreno da política e a política 
avançando sobre o da geografia tivemos a geopolítica (CARVALHO; CASTRO, 1956). 

Com base nesse raciocínio, os autores procuraram mostrar que a anterior vin-
culação da Geografia política com a Ciência política, centrada na teoria do Estado, não 
avançou metodologicamente, pois houve um descompasso entre a evolução da segun-
da em detrimento da primeira.  O mesmo não ocorreu com a Geopolítica que, segundo 
eles, avançou na mesma proporção da Ciência política, desvinculando-se ambas do te-
mário geral da Geografia4. 

A partir destas considerações, definem a Geopolítica como uma ciência do Esta-
do para o estado e pelo Estado abrangendo, por conseguinte, um estudo profundo de 
tudo que se “enquadre numa área cercada de fronteiras por todos os lados”.

A valorização dos estudos da Geopolítica do Brasil, por Delgado de Carvalho e 
Therezinha de Castro, ocorria num contexto de crescente interdependência conjuntural 
e estrutural do sistema internacional, cuja dinâmica tinha ampla repercussão nas deci-
sões dos rumos internos:

Olhando-se um planisfério avulta-se logo a importância da Geopolítica para o Brasil [...]. 
A importância estratégica do Brasil com relação ao Atlântico Sul é inegável e a história da 

4   O processo de despolitização da disciplina geográfica segundo Sanguin (1977) e Costa (1992), ocorreu na verdade, como 
resultado dos efeitos da Geopolitik alemã sobre as reflexões geográfica, em particular nas escolas europeias de Geografia.  
Afetada diretamente pela guerra, a geografia política nestes países sofreu um recuo considerável, já que o tema político em 
geografia foi confundido com os ideais expansionistas alemães.  Preocupados com a reconstrução das economias nacio-
nais, os geógrafos europeus direcionaram seus estudos para análises sobre economia espacial através de técnicas de plane-
jamento regional.  A Geopolítica, por sua vez, passa gradativamente para as esferas militares e para as relações exteriores 
dos Estados Nacionais, em face da bipolaridade que se criou no imediato pós-guerra.
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Segunda Guerra Mundial nos afirma isso, com a instalação da base aérea americana em 
Natal, que tornou o nosso Nordeste geopoliticamente pertencente aos Estados Unidos. 
Ao lado disso, a extensão de nosso território vai nos proporcionar quilômetros de frontei-
ras. Argumentos primordiais como estes, atestam a importância da Geopolítica para nós 
brasileiros (CARVALHO; CASTRO, 1956, p. 391).

O interesse dos autores pela Geopolítica e Relações Internacionais vai se prolon-
gando na medida em que, dada a experiência de Delgado de Carvalho em assuntos diplo-
máticos e suas vinculações cada vez mais estreitas com o pensamento geopolítico brasilei-
ro, preocupa-se em explicar a posição do Brasil no quadro geoestratégico mundial.

Professor de História companhia diplomática do Brasil no Instituto Rio Branco 
entre 1955 e 1957, publicaria dois anos depois pela Companhia Editora Nacional, um 
livro com o mesmo título do curso.  Neste trabalho, procurou analisar a política externa 
brasileira a partir dos seus fatores geográficos de “espaço” e “posição”, salientando a 
continuidade política que caracteriza a diplomacia brasileira. Em suas palavras:

Estamos em vésperas de nos tornar uma Grande Potência e, nestas condições, de ocu-
par no mundo uma posição que acarreta pesadas responsabilidades. Se uma nova fase 
se abre assim à nossa ação internacional, os nossos diplomatas em formação precisam 
ter consciência de um passado que foi digno [...] da influência que sempre exercemos 
no continente, para que, no cenário mais amplo do mundo, conseguirmos a mesma 
serenidade, os mesmos princípios e conquistaremos o mesmo prestígio (CARVALHO, 
1959, p. xix, Preâmbulo).5 

A articulação da Geopolítica com as relações internacionais, na concepção de 
Delgado de Carvalho, passava pelos fatores espaço, posição, capacidade de desen-
volvimento das potencialidades nacionais e projeção externa do poder nacional.  Es-
tas ideias encontraram ressonância no IBGE onde se criou, no ano de 1960, o setor 
de Geografia internacional sob a gestão de Jurandyr Pires Ferreira.  A justificativa 
para a criação deste setor devia-se ao fato de que não havia no IBGE um setor de 
estudos internacionais.

Anteriormente, já se instalara informalmente no Instituto um setor de estudos 
geopolíticos sob a inspiração do então tenente-coronel Deoclésio de Paranhos Antunes 
(1955-1954) e do então tenente-general Waldyr Godolphim (1954-1958) que estimula-
ram a publicação de artigos relativos a este campo de estudos em periódicos do IBGE 
mais particularmente, no Boletim Geográfico, onde se formalizou a seção Contribuição à 
Geopolítica.  Estes artigos, em geral, eram transcritos de publicações militares, tais como: 
a revista Defesa Nacional, assinados por autores como Everardo Backheuser e general 
Carlos de Meira Mattos.

Contudo, a grande obra que vai justificar a relevância do setor é o Atlas de relações 
internacionais, publicado no ano de 1960, redigido por Delgado de Carvalho em co-auto-
ria com Therezinha de Castro. No prefácio, assinado pelo Presidente do IBGE Jurandir 
Pires Ferreira, procurava-se, dentro do regime democrático então instalado, trazer para 
o âmbito civil as análises sobre a geopolítica do Brasil:

O Atlas que ora se apresenta tem um valor muito expressivo para o IBGE e, por que não 
dizer, para o Brasil. É ele a primeira grande publicação de Geopolítica realizada no Se-
tor de Geografia Internacional, recentemente criado no Conselho Nacional de Geografia. 
Depois das obras de relevo, no setor nacional, como a Enciclopédia dos Municípios Brasi-
leiros, a Carta ao Milionésimo, o Atlas e a Geografia do Brasil, destacou-se a necessidade 
em face do progresso impressionante do país, de enveredarmos pelos estudos que extra-
vasem os limites de nossas fronteiras [...] (CARVALHO; CASTRO, 1960, p. xi, Prefácio). 

5  Neste ano que lecionou no Instituto Rio Branco, Delgado de Carvalho ajudou a formar a nova geração de diplomatas 
brasileiros, cuja orientação postulava maior independência e autonomia do Brasil em questões internacionais.  Dentre seus 
discípulos podem ser citados diplomatas Sérgio Rouanet e Antônio Amaral de Sampaio.
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O Brasil no mapa da guerra fria: a questão Antártica e a projeção  
brasileira na África

A publicação do Atlas de relações internacionais ocorreu num contexto histórico ca-
racterizado por uma crise do sistema internacional com amplos reflexos no Brasil ante 
a interdependência que se criou com a bipolaridade política e ideológica, opondo os 
Estados Unidos e a antiga União Soviética e com ela o clima reinante da “guerra fria”.

Dentro deste contexto, os estudiosos de política externa destacam o paradig-
ma norte-americano como referência para se entender o comportamento do governo 
brasileiro em face do quadro geoestratégico bipolar. Nesta linha de reflexões, Cer-
vo (1992, p. 25) observa que no segundo Governo Vargas, por exemplo, o contexto 
externo, envolvendo as relações Brasil–Estados Unidos em torno de questões como 
o acordo militar e a PETROBRAS, foi um importante componente na condução da 
política interna que poderia acelerar ou atrasar o desenvolvimento, consoante cada 
posicionamento ideológico.

O acirramento dos debates opondo “entreguistas” aos “nacionalistas” gerou um 
relativo “congelamento” dos rumos da política interna, dadas as dificuldades de Vargas 
em conciliar os interesses antagônicos, o que certamente contribuiria para a crise políti-
ca do governo que culminou com o seu suicídio em 24.08.1954.

Estas posições divergentes seriam posteriormente atenuadas e canalizadas em 
torno do projeto nacional-desenvolvimentista, conduzido por Juscelino Kubitschek 
com vistas a superar o atraso econômico do País.  Vencer o subdesenvolvimento, atra-
vés de recursos externos, passou a ser aceito tanto pela direita quanto pela esquerda, 
preocupados com os rumos do País.  O contexto internacional também favorecia, já 
que havia interesse dos Estados Unidos em aplicar capitais nos países da América do 
Sul, como forma de ampliar a sua hegemonia no continente um tanto desgastada em 
decorrência da exacerbação do nacionalismo, do antiamericanismo e das denúncias do 
imperialismo ianque (CERVO, 1992, p. 255-257). 

Além destes aspectos, menciona-se o pano de fundo das relações bipolares 
em que o notável progresso dos países socialistas e seu modelo de planejamento 
centralizado contrapunham-se à perda de prestígio dos Estados Unidos, que viram 
sua liderança mundial ser posta em risco ante o desgaste deste país na guerra da 
Coréia (1953-1956).

É neste quadro instável das relações internacionais que Juscelino Kubitschek lan-
ça a Operação Pan Americana - OPA, cujo objetivo era favorecer o desenvolvimento das 
economias dos países latino-americanos, com capital norte-americano, como forma de 
evitar a penetração de ideologias “exóticas” e antidemocráticas do bloco soviético.

Esta iniciativa partia também da consciência do papel da posição do Brasil no 
continente americano que, segundo os analistas, contribuiu para a assimilação da OPA 
por parte dos Estados Unidos, já que relacionava o problema do subdesenvolvimento 
à segurança hemisférica.  Dentre os seus resultados menciona-se a criação do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, da Associação Latino-Americana de Livre 
Comércio - ALALC e da “Aliança para o progresso”, do Presidente Kennedy, vista como 
desdobramento visível à crise de Cuba.

A postura de Juscelino Kubitschek, ao atrelar o projeto nacional-desenvolvi-
mentista ao âmbito continental, era apoiada pelos segmentos militares reunidos em 
torno da Escola Superior de Guerra, que adotaram a política de defesa hemisférica no 
continente liderado pelos Estados Unidos, consubstanciada no binômio Segurança e 
Desenvolvimento.

Por outro lado, sofreu forte oposição de segmentos da elite civil, principalmente 
de Oswaldo Aranha, ex-Chanceler de Vargas e autoridade em assuntos internacionais.  
Aranha se mostrava contrário à política pan-americana de defesa hemisférica, já que 
o custo muito alto colocava em causa a soberania do Brasil.  Não vislumbrava o risco 
de contaminação ideológica e o Brasil, sendo uma Nação importante no sistema inter-
nacional deveria, segundo ele, participar das decisões mundiais e não se restringir ao 
âmbito continental que, em sua opinião, significava subordinar-se aos interesses norte-
americanos (CERVO, 1992, p. 262-3). 
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Estas posições divergentes quanto à política de alinhamentos, foram consideradas 
por Delgado de Carvalho e Therezinha de Castro como resultados de contextos transitórios 
da política mundial.  Procuraram, nesse sentido, mapear as manifestações dos conflitos in-
ternacionais decorrentes da “guerra fria”, bem como as reais possibilidades de inserção do 
Brasil no sistema bipolar que, segundo ele, se justificava pelo lado do bloco ocidental: 

Na orientação da política mundial é ainda muito limitado o papel que pode desempenhar 
o Brasil, mas tudo se encaminha para que breve tenhamos de assumir maiores responsa-
bilidades mesmo fora do hemisfério ocidental. A fase de Guerra Fria que atravessamos é 
caracterizada pela instabilidade e pelo descontentamento geral que revelam, ao mesmo 
tempo, a necessidade de escolher uma orientação definitiva e a urgência desta solução. 
O despertar da OPA por iniciativa do Brasil foi um dos passos mais acertados no sentido 
de uma nova orientação. O problema que o Presidente Kubitschek colocou perante o 
mundo americano, é exatamente o que se impõe às democracias ocidentais apegadas às 
instituições liberais (CARVALHO; CASTRO, 1960, p. xxiv, Introdução).

Com base em relatórios da Foreign Policy Association de Nova York, Delgado 
de Carvalho analisa as condições internacionais do período sob o prisma da segurança 
do mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos.  Observa os “surtos nacionalistas” 
ocorridos nos países do Terceiro Mundo; o neutralismo difundido na conferência de 
Bandung; as relações com o mundo socialista e a interdependência das economias oci-
dentais propiciadas pelo avanço dos meios de comunicação.  Estes, segundo o relatório, 
colocavam em causa as soberanias nacionais, tidas como anacrônicas num mundo em 
que, aos poucos, se apresentam novos sistemas de organização, tais como: a Comunida-
de Econômica Européia, a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo - BENELUX, a Organi-
zação Pan-Americana - OPA, entre outras.

Na parte conclusiva da apresentação do Atlas de relações internacionais, Delgado 
de Carvalho afirma que se absteve de emitir opiniões sobre as situações descritas no 
relatório da organização do Senado Americano, pois o seu objetivo foi o de apresentar 
tão-somente o cenário geográfico em que ocorreram os fatos.  Entretanto, deixa clara 
a sua preocupação com a situação do Brasil ao considerar a “guerra fria” apenas uma 
transitória “guerra de classes”, à espera de que, com “osmose mais perfeita entre classes 
econômicas, venha a desaparecer do mundo o SUBDESENVOLVIMENTO” (CARVA-
LHO; CASTRO, 1960,  p. xxxi, Introdução).

O reconhecimento da fragilidade do Brasil no sistema internacional e a pers-
pectiva de vencer o subdesenvolvimento também foram compartilhados por espe-
cialistas como Hélio Jaguaribe e Araújo Castro, embora sob outros parâmetros de 
análise.  Estes se baseavam na premissa de que, no jogo do poder internacional, havia 
um alto grau de compatibilidade de interesses entre os dois blocos antagônicos li-
derados pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética, que evoluía no sentido de 
um “congelamento do poder mundial”, segundo a prévia definição de suas áreas de 
influências (LIMA, 1992, p. 60).

Esta estabilidade na ordem mundial, segundo os autores, criava dificuldades para 
que os países subdesenvolvidos buscassem formas de autonomia econômica e estraté-
gica, já que o sistema internacional, assim estruturado, se tornava impermeável a seus 
interesses específicos.  Por conta disso, o embaixador Araújo Castro argumentava que, 
mais que na bipolaridade leste-oeste, a estrutura das relações internacionais pautava-se 
no eixo norte-sul, opondo países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

Crítico da aliança incondicional com os Estados Unidos e, portanto, da política JK 
de pan-americanismo, Jaguaribe, por sua vez, postulava uma política externa indepen-
dente a ser seguida pelo Brasil cujo êxito dependia, de um lado, da união da América 
Latina passando pela prévia integração Brasil-Argentina; e de outro, de uma colisão 
mais ampla de Estados do Hemisfério Sul, unidos no esforço de superação do subde-
senvolvimento e do exercício das pressões das grandes potências (LIMA, 1992, p. 60).

Defensor dos interesses nacionais, Araújo Castro propõe o desenvolvimento ple-
no da capacidade industrial como condição indispensável para a atuação mais autôno-
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ma do Brasil no sistema internacional.  Consciente da fragilidade do Brasil neste setor 
considera que os meios à sua disposição devem ser eminentemente diplomáticos, valo-
rizando, portanto, a articulação negociada das pequenas e médias potências no âmbito 
multilateral no qual o Brasil se sobressaia pelo seu peso e tamanho. 

Apesar de distintos no posicionamento ideológico, os argumentos de Delgado de 
Carvalho sobre a inserção do Brasil no sistema internacional são parecidos aos de Araú-
jo de Castro e os de Jaguaribe no objetivo final: vencer o subdesenvolvimento e projetar 
o Brasil como Nação influente nos centros decisórios mundiais baseados na percepção 
da importância de seus fatores geográficos. Este último objetivo ficou transparente no 
resultado final do Atlas de relações internacionais que apresentou em destaque uma das 
principais teorias de projeção geopolítica do Brasil: a teoria da defrontação sobre o ter-
ritório antártico, utilizando como parâmetro geográfico os meridianos longitudinais. 

Therezinha de Castro e a teoria da defrontação na Antártida
A teoria da defrontação foi divulgada em abril/junho de 1956 na Revista do Clube 

Militar e transcrita pelo Boletim Geográfico em sua seção Contribuição à Geopolítica em 
novembro/dezembro do mesmo ano. Neste artigo, Delgado de Carvalho e Therezinha 
de Castro chamavam a atenção para a importância político-estratégica do “continente 
gelado” em que, segundo eles, o Brasil estava em condições de reivindicar direitos so-
bre a área que lhes caberia, segundo os critérios da defrontação.

Dentro de um cronograma de negociações, caberia ao Brasil a iniciativa diplomá-
tica no Hemisfério Sul, onde seu território ocupa a maior extensão de terras. A partir 
daí se discutiria então, com esses países, o chamado “direito de defrontação”. Resolvida 
essa primeira etapa, estaria o Brasil em condições de negociar, na Conferência Geofísica 
realizada em 1957, com as potências setentrionais, a “partilha da antártica”. Segundo os 
autores, três razões de ordem estratégica, deveriam impelir as negociações brasileiras:

1)  O estreito de Drake ocupa posição estratégica importante, pois, uma vez fecha-
do o estreito de Magalhães, somente por lá poderiam passar os navios porta-
aviões que o canal do Panamá não comporta;

2)  Na idade dos transportes supersônicos e dos bombardeiros dirigidos, é de ca-
pital interesse possuir bases de controle dos ares em terra firme e uma língua 
de terra da Antártica faz parte também da possível localização de tais bases;

3)  Se no futuro houver meios científicos de controlar os climas, é evidente que 
no Polo Sul, onde se formam as massas de ar que se deslocam destas áreas de 
baixa pressão (ciclonais) regulando o trajeto das depressões do Hemisfério Sul, 
a Antártida seria útil ao Brasil. 

A conclusão, sob esta ótica, é que o Brasil deveria levar em consideração estes fatores 
de ordem estratégica e, à semelhança de outros países, realizar missões cientificas e estabe-
lecer o quanto antes bases de pesquisas e navais no Continente austral para fazer valer sua 
presença, por ocasião do Congresso Geofísico (CARVALHO; CASTRO, 1956, p. 505-506).

Em artigos posteriores, escritos em diferentes periódicos, a professora Therezi-
nha de Castro reiterou a importância para o Brasil de reivindicar território na Antártida 
levando em conta sua teoria da defrontação. Postulava ela uma valorização estratégica 
das passagens interoceânicas (Drake e Cabo) dentro dos marcos da doutrina de defesa 
hemisférica, representada pelo Tratado Interamericano de Assistência Recíproca - TIAR. 
Segundo ela, estas passagens corriam o risco de serem dominadas pelos soviéticos, o qual 
contavam com bases de apoio em Angola e Moçambique que, juntamente com a base de 
Novozacuskaia em Território Antártico, constituiriam a aplicação da “teoria dos flecha-
mentos de rotas” de Gorshkov, no intuito de estrangular a livre circulação do comércio 
ocidental. Para ela, outra razão que contribuía para aumentar o valor estratégico do Conti-
nente antártico, seria o seu uso numa possível “guerra meteorológica” (CASTRO, 1997).

A tese da defrontação sofreu inúmeras críticas por parte dos geopolíticos argenti-
nos que não reconhecem os direitos brasileiros sobre a Antártida, pois eles se sobrepõem 
ao trecho reivindicado pela Argentina. Na perspectiva dos argentinos, esta teoria foi en-
tendida como a expressão de uma política com claros desígnios antiargentinos. Segundo 
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o Capitão de fragata da Marinha argentina, Bernardo N. Rodriguez, a “teoria da defronta-
ção” de autoria da professora Therezinha de Castro é uma interpretação “larga” do “prin-
cípio do setor”, enunciado pela primeira vez no Parlamento do Canadá em 20.02.1907, 
pelo então senador Pascal Poirier relativo a sua aplicação no Ártico. Em sua concepção 
original para o Ártico, indicava somente que os territórios nacionais que confinassem com 
ele teriam direitos a todas as terras banhadas pelas águas, situadas entre as linhas traça-
das, desde o Pólo até os dois pontos extremos de seu território, a leste e a oeste. Como na 
Antártida os países que se defrontam com ela se encontram muito distantes, não podem 
invocar os argumentos de continuidade ou contiguidade, como era o caso do Brasil. 

 Para contrapor este critério, Therezinha de Castro incluía a reivindicação brasi-
leira como parte de sua teoria denominada “diretrizes geopolíticas difundentes”, onde 
o País poderia projetar sua ação geopolítica para áreas mais afastadas do ponto de vista 
geográfico. Sob esta ótica, este fato se justificaria, por um lado, pela falta de uma estraté-
gia ocidental e de uma aliança militar específica para defender a região e, de outro, pela 
importância do controle antártico para o domínio do Atlântico Sul.

Mesmo neste caso de aliança conjunta dos países ocidentais, os geopolíticos argen-
tinos se puseram de acordo. Consideravam que a simples existência de bases brasileiras 
poderia criar problemas, na eventualidade de uma guerra limitada envolvendo os dois 
países. Segundo Rodriguez (1978, p. 212) “De todas maneras, en principio, lo más conveniente 
para nosotros es que Brasil no tenga bases en la Antarctica”.  Entretanto, concorda o autor que 
a utilização do critério de proximidade permitiria que a Argentina e o Chile fossem os 
mais beneficiados. Considera também que por motivos estratégicos, muitos Estados se 
oporiam à aplicação deste critério, haja vista que a aplicação do sistema setorial poria em 
mãos de poucos Estados o controle estratégico da rota ao redor do Cabo Horns e a cone-
xão aérea entre a África do Sul e a América do Sul (RODRIGUEZ, 1978, p. 203). 

Em 30 de Junho de 1958, o governo brasileiro notificou ao Departamento de Estado 
dos Estados Unidos suas pretensões relativas ao setor localizado entre o meridiano 28° (Ilha 
Martim Vaz) e o meridiano 53° (Arroio Chuí), mas foi excluído de participar da elaboração 
do Tratado da Antártida, apesar de a Marinha do Brasil ter realizado inúmeras pesquisas 
oceanográfica e meteorológica, como parte do Ano Geofísico Internacional. Segundo alega-
ção dos norte-americanos, o País não havia desenvolvido nenhuma atividade científica na 
região até o período em que ocorreu a convocação para a reunião em Washington. A atitude 
dos Estados Unidos provocou um protesto formal de nosso governo nos seguintes termos: 
“o Brasil, ante o imperativo de proteger sua Segurança Nacional, reservar-se-á o direito de 
livre acesso à Antártida assim como o de apre-
sentar as reivindicações que possam vir a julgar 
necessárias” (PORTO DA LUZ, 1990, p. 62-63).

A professora Therezinha de Castro, atra-
vés de seus esforços em projetar o Brasil na An-
tártida, encontrou apoio junto a parlamentares 
como o deputado Eurípides de Menezes, que 
passou a defender a sua proposta relativa à “te-
oria da defrontação”. Em 1960, o IBGE publicou 
a primeira edição do Atlas de relações internacio-
nais com o mapa da defrontação. No mesmo 
ano, o mapa foi apresentado na reedição do 
Atlas histórico escolar (1970) do antigo Ministério 
da Educação e Cultura - MEC acompanhado do 
texto em que se lê: “No caso em que ela (a teoria 
da defrontação) seja posta em prática no conti-
nente do Pólo Sul, o Brasil seria beneficiado jun-
to com outros países da América do Sul”, mas 
ressalva a oposição norte-americana para quem 
“os Estados Unidos não aceitam a reivindicação 
dos setores, estimando-os como contrários ao 
princípio da liberdade dos mares”. Carvalho; Castro (1960)
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Segundo os geopolíticos argentinos, o Brasil não aderiu ao Tratado na década de 
1960, pois tinha interesse em fazer valer sua soberania sobre parte da Antártida. Sendo 
assim, as instruções assinadas pelos países signatários não teriam efeitos sobre as pre-
tensões brasileiras, que teriam, portanto, plena liberdade de ação (RODRIGUEZ, 1978, 
p. 205). Na perspectiva argentina, o Brasil estaria apto a declarar sua soberania sobre 
uma parte da Antártida e só então, aderir ao Tratado, o que seria confirmado nas pala-
vras do deputado Eurípides de Menezes: “Instalaremos um posto meteorológico e ou-
tro científico que servirão de base para as reivindicações posteriores”. Contudo, como 
o próprio Rodriguez (1978, p. 210) reconhece a posição do deputado sobre este tema é 
estritamente pessoal, pois o seu partido, a extinta Aliança Renovadora Nacional - ARE-
NA, e o próprio governo brasileiro evitam apoiá-lo oficialmente para evitar endurecer 
as relações do Brasil com a Argentina.

Os interesses brasileiros na Antártida manifestaram-se oficialmente somente a 
partir de 1973, quando a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovaram um 
projeto de lei que autorizava o Executivo à concessão de apoio logístico à projetada ex-
pedição brasileira a Antártida. Em 1975, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártida e a 28 
de outubro de 1976 foi aprovada, pelo governo brasileiro, as diretrizes gerais para a Po-
lítica Nacional para Assuntos Antárticos - POLANTAR, como forma de preparar o País 
para atuar junto aos fóruns especializados em questões antárticas. Em 1983, o Brasil foi 
aceito como membro consultivo do Tratado, ao enviar sua primeira expedição científica 
à Antártida em janeiro deste ano a bordo do navio “Barão de Teffé”. A inclusão do Brasil 
no corpo consultivo do Tratado credenciou o País a participar dos trabalhos de revisão 
do Tratado, em 1991.

Com o propósito de coordenar as atividades antárticas, o governo brasileiro 
estabeleceu o Programa Antártico - PROANTAR sob coordenação do Ministério da 
Marinha cujas atribuições consistiu em: organizar as séries de expedições científicas 
denominadas “Operação Antártica”, envolvendo a Marinha, órgãos governamentais, 
universidades e institutos de pesquisas; construção e manutenção da Estação “Coman-
dante Ferraz”, localizada na Baía do Almirantado, Ilha Rei Jorge e inaugurada em 1984; 
atividades científicas relacionadas a pesquisas meteorológicas, biológicas, geológicas, 
geofísicas e oceanográficas (MARINHA..., 1997, p. 34).

As operações antárticas realizadas pelo Brasil ocorreram a partir de uma estraté-
gia de desenvolvimento científico, sem criar confrontos com os países membros do Tra-
tado. Exceto pelas dificuldades iniciais criadas pela Argentina, a presença brasileira na 
Antártida fez valer uma tendência pró-internacionalização do continente, sem manifes-
tar pelo menos explicitamente interesses de soberania. Por outro lado, o Brasil procurou 
deixar claro que estas decisões brasileiras lhe deverão assegurar flexibilidade necessária 
para mudar suas posições diplomáticas caso seja necessário. Isso porque, por possuir a 
mais vasta costa no Atlântico, a Antártida aparece como área estratégica fundamental 
para os interesses brasileiros ao longo deste oceano.

Terceiro País Sul-Americano, depois da Argentina e do Chile a se envolver nos 
assuntos antárticos, o Brasil, com o critério da defrontação, atraiu o Peru, o Uruguai, 
o Equador e ainda a Colômbia. Os signatários passaram todos a ter o monopólio do 
controle sobre o futuro do continente, facilitando a adesão de novos membros, des-
de que se comprove interesses especificamente científicos.  E importante mencionar, 
todavia, que ao longo dos 30 anos em que esteve em vigor, o estatuto da Antártida 
sofreu inúmeras críticas, principalmente da parte dos países do chamado “terceiro 
mundo”, pois algumas potências industriais se interessaram em realizar prospecções 
das riquezas minerais existentes no continente. Inúmeras companhias norte-ameri-
canas, por exemplo, apoiadas pelo seu governo, tentaram obter garantias para uma 
exploração futura destes recursos. Sob este ponto de vista, o Tratado de Washington 
abria uma brecha para este tipo de ação, pois na ocasião em que foi formulado não 
contemplava este aspecto, já que na época uma exploração parecia tecnicamente e 
economicamente impossível. Atualmente, graças aos avanços tecnológicos, tais difi-
culdades são parcialmente superáveis, o que abre um leque de possibilidades para os 
países mais ricos esputarem as riquezas existentes na Antártida.
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Finalmente, em abril de 1991, na cidade de Madrid, teve lugar a 11ª reunião con-
sultiva com a participação de 39 países, quando foi deliberado que as riquezas minerais 
do Continente antártico permaneceriam intactas por mais 50 anos. A tese da interna-
cionalização que vigorava até então se opôs ao princípio da defrontação uma vez que, 
no primeiro caso, liberou-se o acesso das potências do Hemisfério Norte à Antártida, 
enquanto, no segundo caso, seriam os países do Hemisfério Sul que se beneficiariam.

Delgado de Carvalho e o “despertar da África”
A ênfase nas clivagens Norte-Sul e a prescrição de aliança com o mundo subde-

senvolvido foram também a tônica da Política Externa Independente, formulada nos 
governos de Jânio Quadros e João Goulart.  Inaugurada pelo Ministro Afonso Arinos 
em 31.06.1961, a Política Externa Independente – PEI, como ficou conhecida, postulava 
diretrizes universais e não excludentes que vislumbravam maior possibilidade para o 
Brasil afirmar-se como ator influente no cenário internacional.

Em consonância com estas diretrizes, ocupou-se a PEI de estreitar seus vínculos 
com as nações africanas e asiáticas recém-independentes; de restabelecer relações co-
merciais com o bloco socialista; de defesa do direito de soberania e autodeterminação 
de Cuba; de repúdio ao apoio que o País dera até então ao colonialismo junto à Organi-
zação das Nações Unidas - ONU; de cooperação com a América Latina, com a Argenti-
na em especial, etc.

O pano de fundo que servia como referência para as ações governamentais neste 
período foi a continuidade do projeto nacional-desenvolvimentista e, no plano externo, 
ruptura com a política de alinhamento automático com os Estados Unidos defendida 
em especial pelo embaixador Araújo de Castro, ministro das Relações Exteriores da 
primeira fase da gestão de João Goulart.

É no decorrer da vigência da PEI que Delgado de Carvalho publica no IBGE, 
no ano de 1960, o livro África: geografia social, econômica e política, cujo objetivo foi o de 
mostrar o panorama geopolítico da África e, a partir de métodos comparativos, associar 
as identidades física e histórica entre o continente africano e o Brasil. Nas palavras de 
Delgado de Carvalho (1963):

Trata-se de conhecer as sociedades africanas e suas instituições, de avaliar os recursos 
econômicos no continente e seu peso na balança do comércio mundial, de compreender 
os problemas políticos da África e sua influência nas relações internacionais, de meditar, 
por fim, no papel que cabe ao Brasil na solidariedade mundial. 

O “despertar da África”, no dizer de Delgado de Carvalho, tinha por referência 
os esforços empreendidos pelos líderes africanos, no sentido de reverter a situação de 
dependência estrutural resultante do colonialismo e de afirmarem sua soberania e auto-
nomia nos fóruns internacionais, onde passaram a ser numericamente importante.

Embora cauteloso quanto à política africana inaugurada por Jânio Quadro/Afon-
so Arinos, Delgado de Carvalho vislumbrava possibilidades de cooperação com os pa-
íses do continente.  Em particular, com relação às perspectivas de mudança na ordem 
internacional na qual a entrada de países africanos nos organismos da ONU poderia 
contribuir para alterar o equilíbrio do poder mundial, até então concentrado nas duas 
superpotências. Dentro deste processo, caberia ao Brasil um papel preponderante como 
potência intermediária que segundo ele:

[...] resulta apenas do fato (hoje patente para a opinião pública da comunidade das nações 
do mundo) de nosso país estar saindo de sua reservada e discreta situação de potência se-
cundária, para entrar deliberadamente no Conselho das Nações [...]. A África é exatamente 
o campo vasto, vastíssimo, que se abre subitamente [...] a decisão de política internacional 
nas quais não podemos, nem queremos ficar ligados a quem quer que seja, por maiores 
amigos que tenhamos nos setores de boa vontade. Por isso não podemos condicionar as 
nossas atividades a ideologias políticas e normas alheias (CARVALHO, 1963, p. 214). 
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Com isso, Delgado do Carvalho insistia nas diretrizes independentes da política 
externa brasileira que, segundo ele, não deveria ser condicionada por orientações ideo-
lógicas e nem sentimentais, numa clara alusão ao bloco dos não alinhados e aos apegos 
históricos com Portugal, no tocante à independência de suas colônias na África (Angola, 
Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau).

O Brasil, na sua opinião, deveria adotar uma política externa baseada na coope-
ração internacional, devendo inclusive opinar a respeito da revisão de certos artigos da 
Carta das Nações Unidas com vistas à representação no conselho de segurança. Neste, 
o Brasil era um forte candidato a membro permanente em função de sua população, 
território, e economia e seu prestígio diplomático, alargado com sua política africana. 

A aproximação com a África também tinha o sentido de promover esforços con-
juntos no sentido de exercer pressão junto aos fóruns internacionais como forma de 
reverter o processo de subdesenvolvimento econômico, considerando que, tanto o con-
junto regional da América Latina como o da África, estavam relativamente marginaliza-
dos do comércio internacional controlado pelas grandes potências.

Para o governo brasileiro, esta marginalização tinha grandes implicações na expan-
são econômica interna, já que havia necessidade de diversificação das exportações e de 
busca de novos mercados, principalmente para os produtos industrializados brasileiros.  
Com este intento, o Brasil passou a defender interesses comuns dos países subdesen-
volvidos, atuando ativamente na realização da 1a Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD em 1964, contando com a presença de represen-
tantes de 122 países, enfatizou-se as clivagens Norte-Sul no sistema internacional.

Esta percepção da necessidade de cooperação entre os países subdesenvolvidos 
com vistas a superar problemas comuns, sem, contudo comprometer as relações Norte-
Sul, seria a tônica da política externa dos governos militares que ampliaram considera-
velmente as relações com o continente africano.  Particularmente isso se deu a partir de 
1974, quando houve um incremento considerável das relações do Brasil com a África 
Negra, através da política externa do “pragmatismo responsável”.

Neste meio tempo, Delgado de Carvalho, em decorrência de sua idade avançada, 
obteve autorização do Conselho Nacional de Geografia - CNG para trabalhar em sua 
residência, onde continuou a escrever textos sobre as relações internacionais, repro-
duzidos em encartes publicados na Revista Brasileira de Geografia. Na década de 1970, 
publicaria ainda Relações internacionais do Brasil pela editora Record, onde analisa a si-
tuação internacional utilizando-se da Geopolítica como instrumento explicativo, man-
tendo assim uma forte coerência teórica ao longo de toda a sua produção intelectual. A 
professora Therezinha de Castro, por sua vez, passou a atuar em instituições militares 
como conferencista, das quais as mais importantes foram a Escola de Guerra Naval 
e a Escola Superior de Guerra. Nessas instituições, desenvolveu um fértil pensamen-
to geopolítico, nas quais destacam os seus estudos sobre a importância estratégica do 
Atlântico Sul para o Brasil. 

Therezinha de Castro e a Geopolítica do Atlântico Sul

Em fins dos anos 1940 e ao longo da década de 1950, as formulações geopolíticas 
brasileiras incorporam definitivamente a dimensão atlântica decorrente de duas ordens 
de acontecimentos. O primeiro deles refere-se à assinatura, em 1947, do Tratado Intera-
mericano de Assistência Recíproca - TIAR que atribuía um status estratégico ao Atlân-
tico Sul, nos marcos da Doutrina de Segurança Hemisférica. O segundo foi a criação da 
Escola Superior de Guerra, em 1949, e que seria responsável pela formulação, no plano 
interno, da Doutrina de Segurança Nacional. 

 Como resultado, as reflexões geopolíticas brasileiras aparecerão como um proble-
ma estratégico definido a partir da Doutrina da Segurança Hemisférica e da Doutrina de 
Segurança Nacional. Por conta disso, a Escola Superior de Guerra - ESG vai desempenhar 
um papel fundamental nas reflexões geopolíticas, inclusive do Atlântico Sul.
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Criada em 1949, no contexto do alinhamento à política de segurança hemisférica 
liderada pelos Estados Unidos, a ESG desde a sua gênese irá incorporar os princípios di-
fundidos pelos Estados Unidos no continente, consubstanciado no binômio “segurança 
& desenvolvimento”, baseado na máxima “o caminho para se conquistar a Segurança 
consiste na promoção do Desenvolvimento” (FRAGOSO, 1971, p. 1). A partir de 1954, a 
ESG se responsabilizaria explicitamente pela formulação da Doutrina de Segurança Na-
cional, cuja atribuição consistia em definir os objetivos nacionais e formular a teoria do 
“Poder Nacional”. Esta Doutrina, explicitada na obra de Golbery do Couto e Silva, em 
1955 e 1957, baseava-se na perspectiva nacional de um País subdesenvolvido com vistas 
a acelerar o seu desenvolvimento e alcançar um novo status internacional e, ao mesmo 
tempo, mantendo uma visão de autonomia relativa no Hemisfério Ocidental, em face 
da hegemonia dos Estados Unidos (BECKER; EGLER, 1993, p. 128-129).

O pensamento geopolítico de Therezinha de Castro sobre o Atlântico Sul coa-
dunava-se, portanto, com os de outros pensadores geopolíticos ligados á ESG como 
Golbery do Couto e Silva e Carlos de Meira Mattos. O primeiro considera que o papel 
do Brasil no Atlântico Sul vincula-se “tese dos hemiciclos”, interior e exterior, de arti-
culação dos Estados no esforço de defesa hemisférica. No hemiciclo interior, estão as 
terras dentro de um raio de cerca de 10 000 km que incluem toda a região atlântica das 
Américas, África e Antártida, onde não haveria ameaças diretas à América do Sul e 
ao Brasil. No hemiciclo exterior, encontram-se a Europa, a porção oriental da África, a 
Índia, a Austrália e Ásia, foco de ameaça potencial para a América do Sul por englobar 
o eixo Moscou–Pequim (SILVA, 1967, p. 82). As massas de terra da América do Sul, da 
África e da Antártida comporiam três áreas articuladas pelo Atlântico Sul e deveriam 
ser objeto de cuidados redobrados no exercício da “contenção” — especialmente na 
África, “de onde um inimigo ativo nos poderá diretamente ofender, dominando-nos as 
comunicações vitais do Atlântico centro-meridional” (SILVA, 1967, p. 87).

 O “Continente Negro”, na concepção de Golbery, seria a continuação da própria 
fronteira brasileira (a “fronteira oriental”) e, como ponto mais vulnerável da “área in-
terior”, decisivo na segurança do “hemiciclo interior”, deveria merecer maior atenção 
política por parte do governo brasileiro, em termos de segurança mútua. Caberia ao 
Brasil “cooperar na imunização também dos jovens países africanos à ‘infecção fatal’ do 
comunismo, estar vigilante e atento a qualquer propensão soviética na direção dessa 
África Atlântica, onde se situa a fronteira avançada e decisiva da própria segurança 
nacional” (SILVA, 1967, p. 137).

De cunho mais estratégico, os estudos do General Meira Mattos foram direciona-
dos para a necessidade dos países sul-atlânticos, aliados dos Estados Unidos, de cons-
tituírem uma unidade que operacionalizasse a defesa do Atlântico Sul contra o inimigo 
soviético. Entretanto, as marinhas dos mais importantes países da região - Argentina, 
Brasil e África do Sul - não teriam poder suficiente para agir sozinha, mas poderiam 
contribuir, com participação significativa no conjunto das forças ocidentais, visando à 
estruturação de uma aliança defensiva, que pudesse produzir um efeito “dissuasório” 
eficaz. Meira Mattos (1980, p. 89) pensava num tratado militar, Organização do Tratado 
do Atlântico Sul - OTAS que envolvesse as mencionadas potências regionais e as forças 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN, de forma conjunta. A criação 
da OTAS, na perspectiva do autor, pode ser compreendida nos marcos do “Brasil potên-
cia”, pelo fato de representar um “reconhecimento”, mesmo que estendido aos outros 
participantes, a partir do qual o papel brasileiro poderia ser privilegiado. 

Quanto à professora Therezinha de Castro, sua reflexão sobre temas relacio-
nados ao Atlântico Sul foi bastante ampla, especialmente no tocante ao papel que 
o Brasil deveria desempenhar nesta bacia. Nesse sentido, caracteriza a posição ge-
ográfica do Brasil como área pivot para a defesa ocidental, cuja importância é ex-
pressa através do seu conceito de “múltiplos vetores”. De acordo com este conceito, 
o Brasil representa um “ponto-chave” entre as passagens marítimas caribenhas e 
austrais, devido à extensão de sua costa e ao seu saliente nordestino em defrontação 
com o litoral ocidental africano (CASTRO, 1997, p. 22). O que atribui importância 
a esta dimensão marítima do Brasil é o fato de as matérias-primas estratégicas, in-
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cluindo o petróleo do Oriente Médio, passarem através desta área até a América do 
Norte e Europa, e também de uma crescente presença naval soviética na região que 
ameaçaria a segurança desta rota.

Ao contrário dos outros pensadores geopolíticos, as relações brasileiras com os 
Estados Unidos não são visualizadas como fundamentais, pois o comportamento do 
governo norte-americano a partir da década de 1970, debilitou os laços diplomáticos 
entre os dois países. Neste aspecto, Castro (1997, p. 26) se refere à desconfiança do 
Presidente Carter com relação ao programa nuclear brasileiro e ao respaldo que a ad-
ministração Reagan outorgou à Grã-Bretanha em detrimento da Argentina, na guerra 
das malvinas. Segundo ela, estas e outras disputas com os Estados Unidos levaram o 
governo brasileiro a adotar uma política externa de “pragmatismo construtivo” que o 
afastou de uma inclinação estratégica pró-norte-americana e aproximou-o de seus vizi-
nhos sul-americanos.         

A professora Therezinha de Castro destacou-se como a principal expoente dos 
estudiosos da geopolítica brasileira no Atlântico Sul, oceano que articulava as três mas-
sas terrestres nas quais o Brasil tinha interesse: Antártida, África e América do Sul. A 
partir dos estudos do Atlântico Sul, as suas reflexões alcançaram o Índico, considerado 
por ela o oceano central da geoestratégia global. Devido à sua forma em W, recortado 
pela península indiana, se assemelhava mais a um lago o que possibilitava maior inter-
câmbio interno. Diferente do Atlântico que, em sua forma de S, favorecia a constituição 
de rotas oceânicas Norte-Sul. 

Também a partir do Atlântico Sul, Therezinha de Castro define um novo con-
ceito geopolítico denominado por ela de “Oceanopolítica” que seria a política apli-
cada aos espaços marítimos na perspectiva do “poder mundial”. Inserida dentro da 
teoria realista das relações internacionais, a consciência da existência de uma “Oce-
anopolítica” permitiria aventar a possibilidade de se desencadear a formação de 
bacias oceânicas em todos os oceanos do mundo, tendo como “áreas-pivot”: Brasil 
(no Atlântico Sul), Índia (Índico), Estados Unidos (Atlântico Norte e Pacífico Norte), 
China (Pacífico Norte), Rússia (Ártico). Curiosamente, ao expor essa nova regio-
nalização do espaço mundial podemos perceber que (Brasil, Rússia, Índia, China 
- BRICS) + os Estados Unidos se formaram mais a partir do mar do que pelos con-
tinentes (PENHA, 2009, p. 198). Nesse caso, mais uma vez a professora Therezinha 
de Castro, graças às suas reflexões geopolíticas, antecipou-se aos fatos e deixou uma 
grande contribuição sobre os estudos da oceanopolítica, embora ainda não muito 
bem explorada, através de sua obra bibliográfica.

Considerações finais

As concepções geográficas de Delgado de Carvalho contribuíram de forma sig-
nificativa para o desenvolvimento de inúmeras atividades do IBGE. Sintonizado com 
o movimento de renovação geográfica verificada na Europa e Estados Unidos, nas pri-
meiras décadas do Século XX, procurou difundir no País os novos métodos, conceitos 
e teorias de análises geográficas com o propósito de melhor acompanhar as transfor-
mações socioespaciais do Brasil a partir do processo de industrialização no período 
pós-1930.

Em sua trajetória profissional, Delgado de Carvalho empenhou-se em desenvol-
ver estudos, propostas e reflexões sobre o espaço geográfico brasileiro com vistas à ação 
estatal. A sua formação em Ciências Sociais, complementada pelos estudos geográficos, 
resultou em férteis reflexões sobre Geopolítica e Relações Internacionais, tornando-se 
um dos principais estudiosos destes temas no Brasil, juntamente com a Professora The-
rezinha de Castro que foi a principal herdeira de sua vasta tradição intelectual.
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