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SEMiNáRio NaCioNaL
CoNTRiBUiÇÃo À GEoGRaFia BRaSiLEiRa:  

ENCoNTRo DE GERaÇÕES

Paul clívilan santos firMino1

O seminário nacional “Contribuição à Geografia Brasileira: encontro de gera ções”, 
iniciativa da Professora Maria auxiliadora da silva, organizado pelo Depar tamento de geo-
grafia, em colaboração com o Programa de Pós-graduação em geografia e o grupo de Pes-
quisa Produção do espaço Urbano, ocorreu nos dias 22 e 23 de maio de 2013 no instituto de 
geociências da Universidade federal da Bahia – UfBai.

O objetivo principal foi discutir temas relevantes da geografia Brasileira – dos mais 
variados ramos da geografia física e da geografia Humana – desen volvidos por pesquisa-
dores, reconhecidos a nível nacional e internacional. O evento proporcionou momentos de 
“confraternização” de fundamental importância para a geografia Brasileira. foi um encontro 

1 aluno do Programa de Pós-graduação em geografia Humana do Departamento de geografia da facul-
dade de filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de são Paulo/UsP. Bolsista de Mestrado da fundação 
de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo/faPesP, sob a orientação do Prof. Dr. armen Mamigonian. e-mail: 
pcfirmino@usp.br
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de gerações: alunos de gra duação, mestrandos, doutorandos, professores da velha guarda e os 
novos professores que tiveram inspiração em seus mestres e hoje trabalham de forma a dar 
continuidade aos ensinamentos obtidos. todos puderam compartilhar das ideias e experiên-
cias, tanto pessoais como acadêmicas dos professores homenageados ali presentes. Para os 
mais jovens foram momentos de reflexão sobre a história da geografia Brasileira e uma 
aproximação com os geógrafos que fizeram e fazem parte dessa história.

a conferência de abertura, proferida pela Professora Maria adélia aparecida de souza 
(Universidade de são Paulo – UsP) constituiu uma homenagem póstuma ao Professor 
M anuel Correia de andrade. É importante ressaltar que a filha do homenageado, thais de 
Lourdes Correia de andrade (Professora da Universidade federal de Pernambuco – UfPe), 
estava presente em representação à família, trazendo boas recordações do Mestre a todos 
aqueles que tinham tido algum contato direto ou indireto com ele.

Durante a realização do evento ocorreram diversas homenagens a professores de grand e 
significado nas pesquisas em geografia, bem como palestras magní ficas. Os quadros 1 e 2 
trazem uma síntese das homenagens e das palestras proferidas.

este seminário foi o primeiro a proporcionar um encontro de nomes de extrem a impor-
tância concentrados num único lugar para uma maior interação. no transcurso do encontro, 
foi possível apresentar e debater as vidas acadêmicas dos geógrafos, trazendo à tona a contri-
buição de cada um no processo de formação da geografia Brasileira. a sua realização fora do 
eixo rio-são Paulo, mostra que a Ciência geográfica está sendo pensada e discutida com 
seriedade nas várias r egiões brasileira e não mais presa ao que santos e silveira (2010), 
c hamam de “r egião Concentrada”, ou seja, a região se e sul do país.

Quadro 1 – Homenagens Prestadas.

autor da Homenagem  
e instituição

Homenageado  
e instituição título da Homenagem

Prof. aldo Paviani (UnB) Prof.ª Maria adélia aparecida  
de souza (UsP)

geografia Humanista: Homenagem  
a Professora Maria adélia aparecida  
de souza

Prof.ª neyde Maria santos 
gonçalves (UfBa) Prof. aldo Paviani (UnB) Homenagem ao Professor aldo Paviani

Prof. Marcos antônio tomasoni 
(UfBa) Prof. João José Bigarella (UfBr) Homenagem ao Professor João José 

Bigarella

Projeto geografar (UfBa) Prof. Luiz Cruz Lima (UeCe)

Luiz Cruz Lima: Uma trajetória  
de Compromisso, Dedicação, seriedade 
com a Pesquisa e o ensino da Ciência 
geográfica

Prof. Luiz Cruz Lima (UeCe) Prof. aldo aloísio Dantas  
da silva (Ufrn) O Movimento de Outro Baiano

Prof.ª rosa ester rossini (UsP) Prof. José Bueno Conti (UsP) O Professor Conti e a geografia:  
Um casamento que deu certo

Prof. José Bueno Conti (UsP) Prof.ª rosa ester rossini (UsP) rosa ester rossini

Prof. alcides Caldas (UfBa) Prof. Pedro Pinchas geiger (UfrJ)
Professor Pedro Pinchas geiger:  
Uma Vida Dedicada em Pensar  
a Organização do espaço Brasileiro

Prof. Pedro Pinchas geiger 
(UfrJ) Prof.ª Mônica Machado (UfrJ) Duas ou três coisas que sei  

da Professora Mônica Machado
Prof. Claudemiro neto (UfBa) Prof. ruy Moreira (Uff) tributo a ruy Moreira
Prof. armen Mamigonian 
(UfsC)

Prof. gervásio rodrigo neves 
(Ufrgs)

gervásio rodrigo neves:  
Um geógrafo gaúcho
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Prof. gervásio rodrigo neves 
(Ufrgs)

Prof.ª tereza Cardoso da silva 
(UfBa) Memória, Memória

Prof. ewerton Vieira Machado 
(UfsC)

Prof. Carlos augusto  
de figueiredo Monteiro (UsP)

Carlos augusto de figueiredo Monteiro: 
alguns itinerários de um geógrafo 
Brasileiro Original (ou como se costuma 
autodenominar “aprendiz de geógrafo”)

Prof.ª Maria adélia aparecida  
de souza (UsP)

Prof. ewerton Vieira Machado 
(UfsC)

Professor ewerton, um geógrafo 
competente, um ser humano raro

grupo de Pesquisa Produção  
do espaço Urbano (UfBa) Prof.ª ignez Costa Barbosa (UnB)

ignez Costa Barbosa ferreira, sinônimo 
de Dedicação à UnB –  
Uma apaixonada pela geografia

Prof.ª guiomar inez germani 
(UfBa) 

Prof. Carlos walter  
Porto-gonçalves (Uff)

Carlos walter Porto-gonçalves:  
O geógrafo

Prof. antonio alfredo teles  
de Carvalho (UneaL/ UfaL)

Prof. armen Mamigonian
(UsP/UfsC)

Homenagem ao Professor armen 
Mamigonian 

Prof. aldo aloísio Dantas  
da silva (Ufrn)

Prof. antonio alfredo teles  
de Carvalho (UneaL/UfaL)

Lugares e normas: Homenagem  
ao Professor antonio alfredo teles  
de Carvalho

willian antunes (UfBa) Prof.ªMaria auxiliadora da silva 
(UfBa)

Homenagem a Professora Maria 
auxiliadora da silva

Universidade federal da Bahia (UfBa); Universidade de Brasília (UnB); Universidade de são Paulo (UsP); Universidade federal 
do Paraná (UfPr); Universidade estadual do Ceará (UeCe); Universidade federal do rio grande do norte (Ufrn); Universidade 
federal do rio de Janeiro (UfrJ); Universidade federal fluminense (Uff); Universidade federal de santa Catariana (UfsC); 
Universidade federal do rio grande do sul (Ufrgs); Universidade estadual de alagoas (UneaL); Universidade federal de 
alagoas (UfaL)

Quadro 2 – Palestras Proferidas.

Palestrante e instituição título da Palestra

Professor João José Bigarella (UfrP) alguns tópicos geocientíficos

Professora tereza Cardoso da silva (UfBa) Contribuição do Laboratório de geomorfologia  
e estudos regionais do igeO – UfBa à geografia

Professor Carlos augusto de figueiredo Monteiro (UsP) tempo + espaço = Mudanças, relação Pintura (arte) 
e geografia (CiÊnCia)

Professora ignez Costa Barbosa ferreira (UnB) a geografia na Universidade de Brasília

Professor Carlos walter Porto-gonçalves (Uff) Da geografia às geo-grafias

Portanto, pode-se dizer que foi uma oportunidade de dialogar e discutir com os mestres, 
lendas vivas, da nossa geografia. a realização deste evento científico-cultural, cumpriu com 
o objetivo proposto, oportunizando aos jovens um maior contato com aqueles que só conhe-
ciam através de textos e livros, bem como presenciar as magníficas palestras proferidas, 
como se estivessem numa grande aula. foi um “encon tro de gerações” para pensar nos 
v elhos e novos problemas referentes a pesquis a geográfica, uma Ciência que deve ser levada 
com seriedade e profissionalismo.

i a comissão organizadora do evento foi composta pelos seguintes professores: Maria auxiliadora da silva, 
antônio Puentes, Marco tomasoni, Claudemiro neto, Clímaco Dias, Denise Magalhães e sônia tomasoni. também 
integrou mestres e alunos (bolsistas do grupo de Pesquisa Produção do espaço Urbano e não bolsistas) do próprio 
programa: flávia Damares, Heloísa de araújo, nadja Conceição de Jesus, willian guedes, itaciane ramos, Leonardo 
almeida, Lucas Uzeda, Marcos aquino, Paula regina Cordeiro e willian antunes de souza.




