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Em outubro de 1998, alguns professores universitários e estudantes de pós-graduação 

de diversas partes do território brasileiro reuniram-se para formar um grupo de trabalho de 
história do pensamento geográfico no Brasil. Desde então, este grupo tem atuado no sentido 
de estimular o intercâmbio entre pesquisadores da área e consolidá-la academicamente no 
âmbito da geografia brasileira.  

Uma face visível desse esforço consiste nos eventos e atividades organizados até agora 
sob a coordenação do grupo de trabalho. Podem ser citados como exemplos o I Encontro 
Nacional de História do Pensamento Geográfico, realizado em Rio Claro (São Paulo) no ano 
de 1999, bem como as mesas redondas e workshops que tiveram lugar no XII e no XIII 
Encontro Nacional de Geógrafos (Florianópolis/2000 e João Pessoa/2002, respectivamente). 
Em termos de programação futura, o coletivo foi encarregado de organizar uma mesa redonda 
sobre o Brasil (pensamento geográfico e história territorial) no IX Encontro de Geógrafos da 
América Latina (durante as sessões conjuntas com a Comissão de História do Pensamento 
geográfico) – a se realizar em abril de 2003 na cidade de Mérida, México – e cogita ainda a 
realização do II Encontro Nacional de História do Pensamento Geográfico.  

No plano editorial, o grupo de trabalho mantém uma revista, Terra Brasilis, com três 
números publicados até o momento. Cada um desses números está estruturado em torno de 
uma temática principal. O primeiro enfoca a geografia como disciplina escolar; o segundo, 
sua interface com o pensamento social brasileiro; o terceiro, por fim, apresenta um dossiê 
sobre o saber geográfico desenvolvido na América Latina. No presente momento, um quarto 
número sobre projetos de gestão do território brasileiro encontra-se em preparação.  

Terra Brasilis apresenta uma clara perspectiva interdisciplinar. Ela pretende estreitar o 
contato da geografia com as demais ciências sociais, estabelecendo um diálogo consistente em 
torno de interesses de pesquisa comuns (notadamente, o papel das configurações geográficas 
no desenvolvimento histórico brasileiro e na conformação do imaginário social sobre o país). 
Ao mesmo tempo, a revista procura realizar uma inflexão na própria tradição disciplinar, cuja 
ênfase em aspectos materiais da organização de espaço, embora legítima e em muitos casos 
profícua, tem se mostrado limitadora para a compreensão de certos aspectos da realidade. 
Finalmente, cabe registrar o empenho de Terra Brasilis em sustentar uma programação 
sistemática de estudos sobre o pensamento geográfico produzido no Brasil – e, sempre que 
possível, em outros países –, objetivando com isso alimentar um debate sobre o passado, o 
presente e o futuro da geografia como disciplina científica. 

Os colegas brasileiros que mantém o grupo de trabalho e Terra Brasilis sentiriam-se 
gratificados em trocar idéias e experiências de trabalho com colegas estrangeiros. Para tal fim, 
segue-se o endereço eletrônico de dois membros da equipe e editores da revista. 
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