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A his tó ria da ge o gra fia no Bra sil é ain da uma te má ti ca que não dis põe de
vas ta bi bli o gra fia, mas esse qua dro vem mu dan do. Um ver da de i ro cam po de es -
tu dos está em for ma ção. Arti gos, te ses e li vros têm sur gi do es ta be le cen do um
diá lo go mais pró xi mo com a his to ri o gra fia, tra zen do de ba tes teó ri co-me to do ló -
gi cos, le van tan do ques tões per ti nen tes à com pre en são não só da ge o gra fia dis ci -

243

Gustavo Soares Iorio é doutorando do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Fed eral do 
Rio de Ja neiro (UFRJ) e bolsista do CNPq (gustavosoaresiorio@ya hoo.com.br).
Resenha recebida em 17 de agosto de 2012 e aprovada para publicação em 11 de março de 2013.

                              Est. Hist., Rio de Ja ne i ro, vol. 26, nº 51, p. 243-246, ja ne i ro-junho de 2013.



pli nar, mas de todo um uni ver so de re pre sen ta ções e prá ti cas so ci a is. Esse avan ço 
é mu i to po si ti vo para a ge o gra fia e para as ciên ci as so ci a is como um todo, na me -
di da em que a abor da gem se vol ta para a cons tru ção e os usos his tó ri cos de con -
ceitos e ca te go ri as; as for mas de con sa gra ção das maneiras de ver e classificar o
mundo, de qualificar lugares, identificar regiões, ordenar territórios.

O tra ba lho de Ma no el Fer nan des, ori gi nal men te tese de dou to ra do
apre sen ta da ao Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Ge o gra fia da Uni ver si da de de
São Pa u lo, é cer ta men te uma das me lho res ex pres sões des se pro ces so. Sua obra
abor da os pla nos de vi a ção ela bo ra dos no Se gun do Re i na do, en tre os úl ti mos
anos da Gu er ra do Pa ra guai e a Pro cla ma ção da Re pu bli ca (1869-1889). O au tor
ana li sa os pla nos de vi a ção como in ter pre ta ções so bre o ter ri tó rio, ou me lhor, in -
ter pre ta ções sobre o território diante dos projetos de nação. Em suas palavras:

Di an te des se qua dro o que se nos co lo cou foi: como as
eli tes liam o ter ri tó rio a par tir dos pla nos de vi a ção? Como viam a na ção
a cons tru ir, já que pro pu nham ba nhar os bár ba ros do ser tão com as
águas ci vi li za do ras do Atlân ti co? Qu a is pro ble mas iden ti fi ca vam como
sen do os mais ur gen tes do pon to de vis ta es tra té gi co, co mer ci al ou po lí -
ti co para o Esta do? Qu a is as dis sen sões po lí ti cas en tre os en ge nhe i ros
pas sí ve is de se rem per ce bi das nas so lu ções téc ni cas apre sen ta das por
eles? Como o dis cur so téc ni co em tor no das vias de co mu ni ca ção a cons -
tru ir ga nha im por tân cia po lí ti ca nas úl ti mas duas dé ca das do Se gun do
Re i na do? (p. 26)

Num con tex to de fé no “pro gres so” e na “ci vi li za ção”, ex pan são mun-
dial do ca pi ta lis mo em seu es tá gio im pe ri a lis ta e mo der ni za ção atra vés de Esta -
dos na ci o na is so be ra nos e ter ri to ri al men te de li mi ta dos, o Bra sil vi via a con tra -
di ção en tre suas he ran ças co lo ni a is e o im pe ra ti vo mo der no. O ím pe to de se mo -
der ni zar es bar ra va em ins ti tu i ções ar ra i ga das como a mo nar quia e o es cra vis mo,
em pro ble mas es tru tu ra is como a dis per são ter ri to ri al, a de bi li da de das vias de
cir cu la ção e o ar ca ís mo evi den ci a do com a Gu er ra do Pa ra guai. Fa zia-se ne ces sá -
rio modernizar o Estado e para isso era preciso modernizar o território. É nesse
contexto que surgem os planos viários.

Os au to res des ses pla nos são os su je i tos so ci a is da aná li se. Ma no el Fer -
nan des ana li sa es ses su je i tos por três es fe ras que ele dis tin gue em ter mos me to -
do ló gi cos (mas que se con fun dem na vi vên cia ob je ti va): per so na gens, ins ti tu i -
ções e sa be res. Ele tra fe ga pela bi o gra fia de seus su je i tos,1 iden ti fi ca os per cur sos
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1. Os autores analisados, com as respectivas datas de seus planos, são: Edu ar do José de Moraes (1869), João
Ramos de Queiroz (1874), André Rebouças (1874), Honório Bicalho (1882) e Antônio Bulhões (1882). Foram 
ess es os engenheiros que, no período recortado, publicaram planos que abrangiam todo o território nacional.



de for ma ção e os exer cí ci os da pro fis são para ca rac te ri zá-los. To dos são ho mens,
en ge nhe i ros, es tu da dos em es co las mi li ta res (Aca de mia Impe ri al Mi li tar) e de
en ge nha ria ci vil (Esco la Cen tral, que de po is veio a ser Esco la Po li téc ni ca), na
ma i o ria das ve zes com pas sa gens pela Eu ro pa. To dos fre quen ta vam lu ga res em
co mum, par ti ci pa vam de as so ci a ções como a So ci e da de Au xi li a do ra da Indús -
tria (SAIN), o Insti tu to Po li téc ni co e o Clu be de Enge nha ria. Nes ses me i os de
con vi vên cia te ci am uma for te rede de so ci a li za ção, e mes mo um es pí ri to cor po -
ra ti vo de uma pro fis são em as cen são. Pro je ta vam-se como de ten to res de um sa -
ber téc ni co mu i to bem de li mi ta do pela fron te i ra da matemática. Esse era o saber
moderno, legitimamente capaz de planejar um sistema de transportes dinâmico,
apto a integrar o território nacional para fins militares, políticos e comerciais. 

Ma no el Fer nan des ob ser va com as tú cia a in ser ção so ci al des ses en ge -
nhe i ros. Bas tan te ati vos por meio das as so ci a ções e de seus tra ba lhos, eles se aco -
mo da vam – com al gu mas ten sões – como ara u tos do pro gres so no seio da so ci e -
da de oli gar ca, ba cha re les ca, agrá rio-ex por ta do ra, es cra vo cra ta e mo nar quis ta no 
Bra sil do Se gun do Re i na do (o Mi nis té rio de Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú -
bli cas era o ma i or con tra tan te des ses pro fis si o na is). Este é o pon to for te do li vro:
a com po si ção de uma tra ma de su je i tos or ga ni za dos em uma ver da de i ra cor po ra -
ção pro fis si o nal que se põem como por ta do res de uma “no vi da de” (o sa ber téc ni -
co, mo der no) e úni cos na ca pa ci da de de con cre ti zá-las. Ori un dos das clas ses mé -
di as, mis tu ra dos en tre as eli tes tra di ci o na is atra vés das as so ci a ções e atu a ções
pro fis si o na is, os en ge nhe i ros di fun di am as ide i as pro gres sis tas da mo der ni za -
ção, vin das fun da men tal men te da Eu ro pa, e assumiam para si a competência
técnica para conduzi-la. A engenharia se projetava como um saber necessário, e
os engenheiros enquanto a personificação das “soluções técnicas”. 

Os pla nos de vi a ção são uma des sas so lu ções, e tam bém a ma te ri a li za ção
das ide i as e dos ide a is que os au to res por tam no con tex to dis cur si vo no qual es tão 
in se ri dos. Ne les as di ver gên ci as téc ni cas re ve lam dis sen sões po lí ti cas, como a
op ção por qual mo dal de trans por te (fer ro viá rio ou aqua viá rio) ou ta ma nho da
bi to la, no caso das fer ro vi as. De ca rá ter es tri ta men te téc ni co à pri me i ra vis ta, es -
ses de ba tes re me tem ao pro ble ma de como li dar com os fun dos ter ri to ri a is. To -
das as so lu ções pro pos tas nos cin co pla nos des cri tos con ver gem para a pers pec ti -
va de mo der ni za ção ter ri to ri al/es ta tal atra vés de vias de co mu ni ca ção a pro por-
ci o nar uma efe ti va ocu pa ção do ter ri tó rio em pe que nas pro pri e da des por co lo -
nos imi gran tes ou es cra vos li ber tos. Como es sas ide i as con tra ri a vam os in te res -
ses da oli gar quia instalada, esses planos nunca foram postos em prática, o que de
maneira alguma os deslegitima enquanto documentos do debate de um tempo
histórico.

Ma no el Fer nan des se vale de uma base de do cu men tos rica. Além dos
cin co pla nos ana li sa dos di re ta men te, re cor re a ou tros pla nos para re giões es pe cí -
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fi cas, re la tó ri os do Mi nis té rio de Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú bli cas, re vis -
tas e pe rió di cos de ins ti tu i ções como a SAIN, o Insti tu to Po li téc ni co, o Clu be de
Enge nha ria e o Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro (IHGB). São dig nos
de nota os ma pas ane xa dos ao li vro, tan to os que ilus tram os pla nos quan to ou -
tros en con tra dos no acer vo do Arqui vo Na ci o nal. 

Em suma, nes te li vro Ma no el Fer nan des de Sou za Neto dá vi si bi li da de a 
as pec tos im por tan tes da so ci a bi li da de nos der ra de i ros anos do Bra sil Impé rio.
Par ti cu lar men te para os geó gra fos – so bre tu do aque les en vol vi dos com o tema
da his tó ria da ge o gra fia – há aqui um sig ni fi ca ti vo avan ço qua li ta ti vo em ter mos
teó ri co-me to do ló gi cos. Efe ti va men te, o pon to cen tral é o en ten di men to que ele
nos traz de uma his to ri o gra fia das ide i as so bre o ter ri tó rio, com suas res pec ti vas
in ser ções e sig ni fi ca dos políticos, identificando-as a sujeitos sociais concretos.
Certamente uma boa leitura.
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