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Apresentação

Em seu décimo oitavo volume, a série Memória Institucional, divul-
gada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, homenageia 
um dos pioneiros desta Casa, o engenheiro Christovam Leite de Castro. Ten-
do iniciado sua trajetória no serviço público em 1933, na Seção de Estatística 
Territorial, da Diretoria de Estatística e Publicidade, do Ministério da Agri-
cultura, esse ilustre belo-horizontino transformar-se-ia em um dos principais 
nomes do Conselho Nacional de Geografia - CNG, assumindo papel de extre-
ma relevância no processo de construção, organização e desenvolvimento dos 
serviços geográficos no Brasil. 

Como primeiro Secretário-Geral daquela entidade, cargo que ocupou 
entre 1937 e 1950, prestou contribuições importantíssimas ao País. Atuou 
ativamente na elaboração da Lei Geográfica do Estado Novo – instrumen-
to fundamental à execução do Censo Demográfico 1940. Apoiou iniciativas 
visando a formação, qualificação e treinamento de pessoal na área da Geo-
grafia, sempre estimulando a modernização e o aperfeiçoamento de métodos 
e instrumentos de trabalho. Promoveu o desenvolvimento e a disseminação 
de informações técnico-científicas, prestando significativo suporte à Revista 
Brasileira de Geografia e ao Boletim Geográfico, periódicos editados pelo IBGE. 
Colaborou para o aprofundamento do conhecimento sobre o Território Nacio-
nal, especialmente no que diz respeito à sua mensuração e descrição – ótimos 
exemplos são as expedições geográficas, missões de exploração e pesquisa 
promovidas pelo CNG a partir da década de 1940. Também participou direta-
mente de estudos visando à determinação do sítio onde seria instalada a nova 
capital do País. Enfim, são inúmeros os préstimos oferecidos por este notável 
ibgeano, alguns dos quais os leitores terão a oportunidade de conhecer mais a 
fundo através da obra ora oferecida.

Com este trabalho, desenvolvido em parceria com a Companhia Ca-
minho Aéreo Pão de Açúcar, o IBGE reafirma seu compromisso com a ampla 
disseminação das informações contidas em seu acervo histórico e com a pre-
servação de sua memória institucional. Além disso, tenciona-se, a partir da 
disponibilização de um conjunto de instrumentos de investigação, aguçar o 
faro de pesquisadores interessados na História das Geociências no Brasil, lan-
çando-se luzes a alguns dos seus objetos, conceitos e questões. Apresentamos 
esta obra, portanto, como uma contribuição aos estudos voltados a este cam-
po temático e, ao mesmo tempo, como um convite ao seu aprofundamento.

David Wu Tai

Coordenador-Geral do  
Centro de Documentação e Disseminação de Informações



Com muita honra recebi o convite do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE para escrever o prefácio do livro Christovam Leite de Castro 
e a Geografia no Brasil. 

Esta linda homenagem do IBGE ao meu pai, Cristóvão Leite de Castro, 
por sua passagem pela Instituição onde deixou grande contribuição ao estudo 
cientifico da Geografia e Geopolítica do Brasil, enche-me de orgulho e felici-
dade. Toda a família Leite de Castro e, em especial minha mãe, hoje com 97 
anos de idade e lúcida, nos emocionamos ao ler o depoimento dele colhido e 
arquivado pelo IBGE.

Esta obra ganha maior significado especialmente neste momento em 
que sua outra obra – os “bondinhos do Pão de Açúcar” – completam 100 anos 
de funcionamento.

Nascido mineiro, meu pai foi um grande brasileiro. De seu primeiro ca-
samento teve três filhos, e após uma viuvez de quase quatro anos reencontrou 
sua antiga aluna do Colégio Jacobina, minha mãe, no aeroporto, retornando de 
um congresso. O Conselho Nacional de Geografia - CNG teve um papel funda-
mental no destino do casal, casaram-se a tempo de participarem de outro con-
gresso. Da união, tiveram mais seis filhos. E a todos considerava seus tesouros. 
Ele embalou dedicadamente mais dois filhos em sua vida: o Conselho Nacional 
de Geografia, do IBGE, e os “bondinhos do Pão de Açúcar”.

Cristóvão atuou no Conselho Nacional de Geografia - CNG como seu 
Secretário-Geral durante 13 anos, desde sua criação em 24 de março de 1937. 
Nesses 13 anos, sob sua direção, o CNG desenvolveu notável atividade, de 
elevado valor, a qual, por isso, se inscreve, merecida e expressivamente, na 
História da Geografia Brasileira.

Como organismo nacional destinado à coordenação das atividades ge-
ográficas efetivadas no Brasil, o CNG foi implantado como abrangente rede 
de órgãos. Numa época em que não existia computador, muito menos In-
ternet, com precárias e demoradas formas de comunicação e deslocamentos 
pelo País de dimensões continentais, grande foi o trabalho de coordenar o 
Diretório Central. O Conselho teve a função de entrosar-se com os serviços 
federais de índole geográfica; e, com o mesmo propósito, correlatamente com 
os Diretórios Estaduais e os numerosos Diretórios Municipais. Esta tarefa her-
cúlea, meu pai empreendeu com sucesso, graças ao seu espírito agregador ao 
objetivo maior e estilo de liderança firme e participativa. Por consequência, o 
Brasil ingressou, de maneira respeitável, nas duas instituições internacionais 

Prefácio
Maria Ercília Leite de Castro*

* Filha de Christovam , Maria Ercília Leite de Castro, é arquiteta e Diretora-Geral da Companhia Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar
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de Geografia mais importantes: 1) a tradicional União Geográfica Internacio-
nal - UGI, em 30 de julho de 1937, tendo meu pai sido eleito membro da di-
retoria (1949-1952) pelo XVI Congresso Internacional de Geografia, realizado 
em Lisboa, perante o qual ele foi o Chefe da Delegação Brasileira; 2) no Ins-
tituto Pan-Americano de Geografia e Historia - IPGH, sendo Cristóvão eleito 
o Presidente da Comissão de Geografia, criada em 2 de abril de 1946, para 
sediar a Comissão na cidade do Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1947.

Durante seu trabalho no CNG, meu pai aplicou-se com êxito, na edição 
de publicações geográficas, destacando-se a Revista Brasileira de Geografia, de 
repercussão internacional, e a Biblioteca Geográfica Brasileira, com publicação 
de valiosos livros.

Coordenou a Campanha dos Mapas Municipais, que apresentou ma-
pas de todos os 1 574 municípios na exposição inaugurada pelo Presidente 
da República em 29 de maio de 1940. Participou ativamente na   formação de 
geógrafos pesquisadores, segundo a moderna metodologia científica da Geo-
grafia, os quais realizaram numerosos estudos regionais.

Meu pai fez grandes amigos no IBGE. Frequentemente visitava a man-
são do Embaixador Macedo Soares acompanhado de seus filhos. Lembro-me 
de nosso encantamento ao entrar e brincar no quarto de brinquedos da man-
são. Com Teixeira de Freitas, seu par na Secretaria-Geral do Conselho Nacio-
nal de Estatística - CNE, desenvolveu também amizade forte que transcendia 
ao trabalho. 

Lembro-me dele nos contar, na mesa de jantar, sobre os estudos realiza-
dos quando participou, em 1948, da Comissão de Localização da Nova Capi-
tal do País, que concluiu por sediá-la no Triângulo Mineiro e não em Brasília, 
como afinal foi determinado.

A outra paixão de Cristóvão – seu outro filho – foi a implantação dos 
novos bondinhos do Pão de Açúcar em 1972. Conceituado por ele, o projeto 
dos bondinhos – moderna até para os dias atuais – foi concebido com faces la-
terais transparentes, em forma de bolha. A inauguração dos novos teleféricos, 
em 27 de outubro de 1972, teve repercussão internacional, por ser na época 
um sistema inovador, com mais de 50 patentes, utilizando os mais avançados 
recursos da tecnologia teleférica.

Pessoalmente meu pai era um poeta que a todos encantava, crianças ou 
adultos, homens ou mulheres, jovens ou idosos. Este dom de agregar pesso-
as à sua volta facilitou sua vida profissional, formando equipes em torno de 
objetivos que pareciam por vezes impossíveis de serem realizados. Mas ele 
conseguia e sua história no IBGE é exemplo disso. 

Homem de muita fé, foi Ministro da Eucaristia da Igreja Católica e di-
plomado como Cavaleiro da Ordem Pontifícia do Santo Sepulcro. 

Morreu em 7 de maio de 2002 e a família, cumprindo seu último dese-
jo, lançou suas cinzas do bondinho, que foi parado no meio do trecho entre 
a Urca e o Pão de Açúcar, em direção ao Cristo Redentor do Corcovado. Ele 
deixou grande legado e exemplos de vida que trago comigo e em que procuro 
me espelhar. Hoje sou eu quem administra a empresa e tenho por missão ex-
pandir os negócios para prosseguir no sonho do meu pai.

Agradeço ao IBGE por perpetuar nesta publicação a memória do tra-
balho de meu pai neste Instituto que é até hoje referência nacional.

Maria Ercília Leite de Castro

Diretora-Geral da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar



Considerações 
sobre a obra

Leandro Malavota*

A presente obra constitui resultado de um trabalho desenvolvido a 
partir da interação entre duas instituições de notória relevância: o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE – principal provedor, há mais de 
sete décadas, de informações e dados que retratam a realidade do País, de seu 
território e de sua população – e a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açú-
car, empresa responsável pela administração de um dos principais complexos 
turísticos do Brasil, marca mundialmente conhecida, constituindo imagem 
representativa e indelével do País no exterior. De comum entre as duas en-
tidades, uma gama de serviços prestados e uma personagem em especial: o 
engenheiro Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral do Conselho Nacio-
nal de Geografia - CNG entre os anos de 1937 e 1950, e Diretor-Presidente da 
Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar entre 1962 e 1999. 

A aproximação entre as duas instituições, ocorrida em 2012, coincidiu 
com os preparativos das comemorações do centenário do primeiro trecho do 
bondinho, inaugurado em 27 de outubro de 1912. Seu trajeto perfazia 528 me-
tros de extensão, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, a 227 metros de 
altura. Agora, neste ano de 2013, coincidem duas outras efemérides. De um 
lado, o centenário de inauguração do segundo trecho operado pela Compa-
nhia, 750 metros ligando o Morro da Urca ao Pão de Açúcar, a 396 metros do 
solo, cuja operação teve início em 18 de janeiro de 1913. De outro, a criação, 
em 25 de julho de 1933, do serviço federal de estatística territorial (a Seção de 
Estatística Territorial, vinculada à Diretoria de Estatística e Publicidade, do 
Ministério da Agricultura), que o próprio Christovam Leite de Castro consi-
dera o embrião do CNG.

Desse encontro de “histórias” surgiu a proposta de um trabalho em 
parceria. A ideia a nortear tal iniciativa não era apenas a de prestar loas a um 
homem de brilhante trajetória, mas também a de estimular discussões sobre 
alguns dos temas que inspiraram suas reflexões e despertaram a sua paixão. 
Em pouco tempo a ideia tornou-se tarefa e os esforços para seu pleno cumpri-
mento foram lançados. Esperamos que os resultados os justifiquem.

Este volume da série Memória Institucional foi concebido fundamen-
talmente como um instrumento de pesquisa para uso de pessoas interessadas 
em assuntos que emanam do campo da História das Geociências no Brasil, 
sejam especialistas, diletantes ou meros curiosos. É composto por uma co-
letânea de textos produzidos por Christovam Leite de Castro entre 1939 e 
1988, todos acompanhados dos resumos de seus conteúdos e das referências 

* Historiador da Equipe de Memória Institucional do IBGE e doutor em História pela Universidade Federal 
Fluminense - UFF.
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das respectivas publicações originais. Eles são apresentados em versão fac-similar, pois 
foram reproduzidos diretamente a partir de material integrante do acervo da Biblioteca 
Isaac Kerstenetzky, do IBGE, e do Acervo Memória IBGE. Dado o volume da produção 
intelectual de Leite de Castro, optamos por selecionar alguns dos seus trabalhos mais 
significativos, organizados conforme as temáticas a que mais inclinou sua pena. 

Primeiramente, o Conselho Nacional de Geografia - CNG, do IBGE, entidade a 
que dedicou 13 anos de sua vida e à qual ofereceu inúmeros préstimos. A Geografia, 
em sua institucionalização como ciência e como disciplina no Brasil, aparece como se-
gundo grande eixo temático, expressando a preocupação do primeiro Secretário-Geral 
do CNG com a consolidação desse campo do conhecimento no Brasil, bem como com 
o desenvolvimento de seus instrumentais técnicos, conceituais e metodológicos. A di-
visão territorial do País é outra questão recorrente em seus escritos, refletindo o empe-
nho do Estado brasileiro – particularmente no pós-1930 – em exercer o controle sobre 
o seu território. Logo a seguir reúnem-se textos sobre o processo de interiorização da 
capital do Brasil, no qual Christovam Leite de Castro teve participação destacada como 
membro da Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital e diretor de uma 
de suas subcomissões, a Seção Especializada de Estudos Geográficos1. A Cartografia 
apresenta-se também como temática privilegiada em suas reflexões, analisando-se com 
frequência as suas relações com a Geografia e a Estatística. A inserção e representação 
do Brasil nos fóruns internacionais de debate e deliberação sobre assuntos geográficos 
geram ainda um volume significativo de questões, sendo também tal tema selecionado 
e ressaltado nessa coletânea. Ao Pão de Açúcar, monumento natural e obra da engenha-
ria humana – conforme sua própria definição –, dedicou texto brilhante, reproduzido 
em seção à parte, do qual emana toda a erudição que o tornou sócio grande-benemérito 
de uma das instituições mais antigas e conceituadas do País, o Instituto Histórico e Ge-
ográfico Brasileiro - IHGB. Por último, destaca-se a exaltação aos ícones da Geografia 
no Brasil, ferramenta para a construção de uma tradição na qual se fundaria uma nova 
autoridade técnico-científica, no caso a do CNG.2 Os textos escolhidos, como se poderá 
perceber, são alicerçados em sólido conhecimento geográfico, histórico, político e ad-
ministrativo. Todos exprimem a riqueza da obra de Leite de Castro, homem não só de 
pensamento, mas principalmente de ação.

Além da coletânea de textos, precedida de uma nota biográfica sobre o autor, 
apresenta-se ainda a transcrição da entrevista de História Oral, com quase quatro horas 
de duração, que o próprio Christovam Leite de Castro concedeu aos pesquisadores do 
IBGE em 1991. Além de expressar uma visão pessoal, retrospectiva e panorâmica de 
décadas de serviços prestados ao CNG, à ciência geográfica, à cidade do Rio de Janeiro 
e ao País, o depoimento transcrito também é um dos textos do autor, à medida em que 
o próprio Leite de Castro encarregou-se, de maneira gentil e minuciosa, da “conferência 
de fidelidade” da transcrição reproduzida neste volume.

Ao final da publicação, também é oferecido ao leitor um cuidadoso – embora 
não exaustivo – levantamento arquivístico, iconográfico e bibliográfico. Ressaltamos, 
contudo, que este instrumento não encerra o exercício de prospecção documental, ser-
vindo a um só tempo como um guia e como um convite para aqueles que se proponham 
a enveredar pela seara da História das Geociências no Brasil. Conforme já afirmado, a 

1 A Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital, instalada em 1946, foi formada por um grupo de 12 técnicos, 
chefiados pelo general Djalma Polli Coelho, tendo como objetivo o desenvolvimento de trabalhos visando à escolha do 
sítio para a instalação da nova capital do País. Parte das atividades de campo que compunham esses trabalhos ficou sob a 
responsabilidade da Seção Especializada de Estudos Geográficos, organizada a partir de recursos (financeiros e humanos) 
do Conselho Nacional de Geografia - CNG. Para maiores informações, consultar as publicações: SENRA, Nelson de Castro 
(Org.). Veredas de Brasília: expedições geográficas em busca de um sonho. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 194 p.; e RANGEL, 
Tamara; LIMA, Nísia Trindade. A capital federal nos altiplanos de Goiás: medicina, Geografia e política nas comissões de 
estudos e localização das décadas de 1940 e 1950. Estudos Históricos, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas - FGV, v. 24, 
n. 47, p. 29-48, jan./jun. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eh/v24n47/n47a02.pdf>. Acesso em: dez. 2012.

2 A propósito desse argumento, consultar, entre outros: CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. A Revista Brasileira de Ge-
ografia e a organização do campo geográfico no Brasil (1939-1980). Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro: 
Sociedade Brasileira de História da Ciência - SBHC, v. 2, n. 1, p. 23-39, jan./jun 2009. Disponível em: <http://www.mast.br/
arquivos_sbhc/360.pdf>. Acesso em: dez. 2012.
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produção intelectual de Christovam Leite de Castro é bastante vasta e seria demasiada 
pretensão esgotá-la em uma primeira abordagem.

Complementando esse material impresso, esta publicação contempla também 
um CD-ROM contendo a versão digital do livro e diversos arquivos adicionais, como 
alguns documentos legais pertinentes e outros artigos e editoriais não incluídos na ver-
são impressa da coletânea.

A realização deste trabalho não seria possível sem o providencial apoio de Ma-
ria Ercília Leite de Castro, filha do ilustre homenageado e sua sucessora na direção da 
Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar. Deixamos aqui nossos agradecimentos a 
ela e a todos os membros de sua equipe, tanto pelo caloroso acolhimento quanto pela 
pronta receptividade a uma ideia que de início parecia de difícil concretização. Nossos 
agradecimentos se estendem ao presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro - IHGB, Arno Wehling, que autorizou a reprodução de artigo publicado no periódico 
editado pela instituição. Também deve ser lembrado o trabalho de Laurinda Maciel e 
Severino Cabral, que há mais de 20 anos foram os responsáveis pela execução da entre-
vista com Christovam Leite de Castro, então representando a Memória Institucional do 
IBGE. O mesmo vale para Aluízio Capdeville Duarte e Márcia Bandeira de Mello, que 
colaboraram com os entrevistadores encarregando-se tanto do levantamento de dados 
quanto da elaboração do roteiro da entrevista. Somos gratos ao seu trabalho inspirador 
e esperamos estar à altura do legado que eles deixaram nesta Casa.

Por fim, queremos registrar nosso reconhecimento ao trabalho de nossos colabo-
radores diretos aqui no IBGE. Nossos estagiários Barbara Guimarães, Ingrid Linhares, 
Luciana Santana, Louise Veloso e Pedro Monteiro demonstram diariamente um envol-
vimento contagiante e uma disposição generosa para dar suporte aos trabalhos que a 
Equipe de Memória Institucional vem desenvolvendo. E nossos colegas da Equipe de 
Digitalização e Tratamento de Imagens, da Gerência de Bibliotecas e Acervos Especiais - 
Gebis, que participaram intensamente, com absolutas prestatividade e competência, do 
processo de produção deste volume, desde a sua concepção até a sua conclusão.

Enfim, congratulamo-nos com todos os ibgeanos envolvidos na tarefa de cons-
trução da História desta Casa, bem como na preservação de sua memória. Acreditamos 
que a presente obra constitua mais uma contribuição que enriquece o conjunto de ações 
desenvolvidas nesse sentido pelo Centro de Documentação e Disseminação de Infor-
mações - CDDI do IBGE.



Nota biográfica
Vera Abrantes*

Christovam Leite de Castro nasceu em 15 de abril de 1904, na cidade 
de Belo Horizonte (MG). Receberia, desde cedo, influências familiares tan-
to tradicionalistas quanto progressistas: seu pai, Joaquim Domingos Leite de 
Castro, engenheiro, senador, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, 
descendia de militares que desempenharam papel relevante na Guerra do Pa-
raguai, Proclamação da República e Revolução de 1930; sua mãe, Clotilde da 
Rocha Leite de Castro, pertencia à tradicional família mineira, construtores de 
obras públicas importantes para a implantação da cidade de São João del Rey 
e detentores da concessão da Estrada de Ferro Oeste de Minas3.

A educação secundária adquirida em escolas jesuíticas, inicialmente 
no Colégio Santo Inácio (1914-1917), no Rio de Janeiro, e posteriormente no 
Colégio Anchieta (1918-1919), em Nova Friburgo (RJ), completaria sua for-
mação cultural e moral. Ingressou, em 1923, na Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, graduando-se engenheiro geógrafo, em 1926, e engenheiro civil, em 
1928. Quando estudante obteve todos os prêmios oferecidos no curso de En-
genharia: Prêmio Vestibular (1923); Medalha Gomes Jardim (1925), pelo 1º 
lugar conquistado nos três primeiros anos; Medalha Morsing (1927), como 1º 
colocado nos dois últimos anos de curso; e, pelo 1º lugar durante todo o curso, 
recebeu, em 1927, a Medalha de Ouro Paulo de Frontin – então professor cate-
drático e diretor da Escola, que lhe convidou para ser seu assistente na cadeira 
de “Máquinas” (1928-1929).

Seu contato profissional com a Geografia começou por meio do Minis-
tério da Agricultura, na Diretoria de Estatística da Produção, desempenhan-
do a função de Chefe da Seção de Estatística Territorial4 (1933-1937), que seria 
o núcleo do Conselho Brasileiro de Geografia - CBG. Principal organizador e 
primeiro Secretário-Geral do CBG, Christovam Leite de Castro permaneceu no 
cargo de 1937 até 1950, durante todo o período do Estado Novo de Getúlio Var-
gas (1937-1945) e em quase toda a gestão de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951).

Com a criação do CBG, em 1937, incorporado ao Instituto Nacional de 
Estatística - INE, o governo federal finalmente tinha um órgão responsável 
pelos projetos de reconhecimento físico e econômico do Território Nacional, e 
de regionalização dos espaços, procedimentos subsidiadores do planejamen-
to territorial de um País. Em 1938, a alteração dos nomes do Conselho Brasi-

3 Os dados biográficos sobre Christovam Leite de Castro apresentados aqui foram, em sua maioria, reprodu-
zidos do documento Currículo de Cristovão Leite de Castro, jun. 1987, disponível para consulta no Acervo 
Memória IBGE.

4 A Seção de Estatística Territorial anteriormente subordinada à Diretoria de Estatística e Publicidade (criada 
pelo Decreto nº 22.984, de 25 de julho de 1933), com a reorganização do Ministério da Agricultura (Decreto 
nº 23.979, de 8 de março de 1934), passa a subordinar-se à Diretoria de Estatística da Produção.

* Supervisora da Equipe de Memória Institucional do IBGE e doutora em Memória Social pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio.
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leiro de Geografia para Conselho Nacional de Geografia - CNG e do Instituto Nacional 
de Estatística - INE para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE enunciou 
com clareza a integração de atividades geográficas, cartográficas e estatísticas como 
atribuições da instituição.

À frente do CNG, Christovam Leite de Castro participou da sua instalação; da 
implantação do sistema nacional de cooperação destinado a congregar os serviços geo-
gráficos do País nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive privada; da criação 
dos órgãos deliberativos superiores e diretórios central e regionais; além de definir pro-
gramas de ação e atividades correlatas para a execução dos objetivos propostos. Coor-
denou a estruturação dos procedimentos técnicos de criação da legislação cartográfica 
municipal, o Decreto-Lei nº 311, de 02 de março de 1938, também conhecido como Lei 
Geográfica do Estado Novo, que recomendava a ordenação da toponímia municipal 
evitando duplicidade de nomes, estabelecia a regulamentação para os limites espaciais 
e obrigava todo município a organizar seu mapa municipal para servir de base às ope-
rações censitárias, além de definir níveis mínimos de quantidade de população, de de-
senvolvimento econômico/financeiro e tributário para que um determinado espaço do 
País pudesse se organizar como município.

Colaborou, também, nos projetos organizados pelo Secretário-Geral do Conselho 
Nacional de Estatística - CNE, Mário Augusto Teixeira de Freitas, e pelo presidente do 
IBGE, José Carlos de Macedo Soares. Viabilizou, ainda, a criação da Revista Brasileira 
de Geografia , em 1939, e do Boletim do Conselho Nacional de Geografia (que logo passou a 
chamar-se Boletim Geográfico, no mesmo ano em que foi criado – 1943), periódicos orga-
nizados pelo professor francês Pierre Deffontaines para difundir os estudos geográficos 
do IBGE, e presidiu a Comissão de Redação da Biblioteca Geográfica Brasileira (1941), 
publicação destinada a obras significativas sobre assuntos geográficos.

Durante sua gestão no CNG, Leite de Castro tomou parte em diversas comis-
sões que conferiram modernidade à atividade geográfica brasileira: Comissão de Ge-
ografia do Instituto Pan-Americano de Geografia e História (1947-1950); Comissão de 
Determinação do Verdadeiro Local do Descobrimento do Brasil (1947) e Comissão de 
Localização da Nova Capital (1946-1948) – nas duas últimas nomeado pelo Presiden-
te da República. Designado vice-presidente da União Geográfica Internacional - UGI 
(International Geographical Union - IGU) após participação no XVI Congresso Inter-
nacional de Geografia, realizado em Lisboa, Portugal, em 1949, tornou-se o primeiro 
sul-americano a fazer parte da direção da UGI (1949-1952).

Ao seu tempo, a Geografia experimentou acentuada evolução, expandindo-se 
muito pela introdução da moderna metodologia adotada, que a tornou significativa 
para o planejamento dos programas políticos, sociais e econômicos. Mas Christovam 
Leite de Castro deixou sua marca também em outros setores e atividades, a ponto de 
figurar entre os poucos brasileiros que tiveram o privilégio de receber, ainda em vida, o 
reconhecimento público por sua obra.

Em especial no setor do Turismo, o primeiro Secretário-Geral do CNG prestou 
elevados serviços à cidade do Rio de Janeiro e ao País. Assumiu o cargo de Diretor-
-Técnico da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar em 1930, a convite de Augusto 
Ferreira Ramos, permissionário daquela empresa, situação em que se manteria median-
te o prolongamento sucessivo da concessão da exploração das linhas aéreas. Em 1962, 
Christovam Leite de Castro tornou-se Diretor-Presidente da Companhia (cargo que 
manteria até 1999). Coube a ele implantar o novo Sistema Teleférico do Pão de Açúcar 
(1972): idealizou, realizou e supervisionou a construção das estações e a montagem dos 
equipamentos, entregando à cidade do Rio de Janeiro um sistema prático, seguro e com 
avançada tecnologia – formado por dois teleféricos independentes, que vão da Praia 
Vermelha até o Morro da Urca, e daí até o Pão de Açúcar.

Em justo reconhecimento por tantos serviços prestados, Christovam Leite de 
Castro foi laureado com inúmeros títulos e honrarias. Em 1970, por exemplo, a Assem-
bleia Legislativa do Estado da Guanabara - ALEG lhe concedeu o título de “Cidadão 
Carioca”. Na mesma década, recebeu do governador a Medalha Estado da Guanabara 
(1975), pelos serviços à Cidade; na década seguinte a Assembleia Legislativa do Estado 
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do Rio de Janeiro - Alerj seguiria o exemplo, ao lhe conferir o título de “Benemérito do 
Estado do Rio de Janeiro” (1987).

Os exemplos se multiplicam. Entre tantos outros, destacam-se o Diploma de 
Honra ao Mérito (1978), que recebeu da Federação Nacional dos Engenheiros - FNE 
pelos 50 anos de serviços na profissão; e as honrarias que lhe foram concedidas pelo 
Exército Brasileiro: o título de “Colaborador Emérito do Exército” (1984), conferido pelo 
comandante do I Exército, e a Medalha do Pacificador (1987), das mãos do ministro do 
Exército.

Certamente um dos responsáveis pelo desenvolvimento de intensa atividade ge-
ográfica, não só do ponto de vista quantitativo, mas, também e sobretudo, qualitativo,  
Christovam Leite de Castro engenheiro, geógrafo e professor, ao falecer em 7 de maio 
de 2002 deixou obra relevante. Do seu pensamento emerge a síntese de suas ações, ex-
traída de suas próprias palavras:

Na minha vida profissional realmente há duas realizações muito importantes. Ao influxo 
da Divina Providência consegui plantar duas admiráveis árvores: uma cultural, que foi 
o Conselho Nacional de Geografia; outra árvore turística, que é o novo Bondinho do Pão 
de Açúcar. 5

5 CASTRO, Christovam Leite de. Christovam Leite de Castro: depoimento [jan./fev. 1991]. Entrevistadores: Laurinda Rosa Ma-
ciel, Severino Bezerra Cabral Filho. Rio de Janeiro: IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 1991. 5 
cassetes sonoros (235 min). Entrevista concedida ao Projeto História Oral do IBGE. 16 jan. 1991, 22 jan. 1991, 25 jan. 1991, 06 
fev. 1991.A transcrição da entrevista concedida ao IBGE, em janeiro e fevereiro de 1991, está disponível em tópico próprio 
nesta publicação.
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IBGE e CNG

Histórico da criação do 
Conselho Nacional de Geografia

Resumo

Aponta duas ordens de fatos que determinaram a criação do Conselho Na-
cional de Geografia - CNG e sobre eles discorre: a adesão do Brasil à União 
Geográfica Internacional - UGI e o conjunto de medidas empreendidas para 
a constituição de um organismo de coordenação das atividades geográficas 
no País. Inicialmente, essas duas tendências atuaram isoladamente e, depois, 
agruparam-se, constituindo o órgão oficial brasileiro de Geografia. Assinala a 
participação dos professores Alberto José de Sampaio (1931) e Emmanuel de 
Martonne (1934) no período de estruturação das ideias de adesão, aos quais 
vêm se unir em torno dos mesmos interesses os professores Pierre Deffontai-
nes e Pierre Monbeig, além do pronunciamento significativo da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros - AGB, iniciativas que culminam com a criação do 
Conselho Brasileiro de Geografia - CBG, em 1937, e posterior filiação à União 
Geográfica Internacional - UGI.



CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA (Brasil). Histórico da criação do Conselho Nacional de Geogra-
fia. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 1, n. 1, p. 9-19 , jan. 1939. Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/RBG/RBG%201939%20v1_n1.pdf>.  
Acesso em: dez. 2012.
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Relatório lido na cerimônia de encerramento da Pri-
meira Sessão Ordinária da Assembleia Geral do Con-
selho Brasileiro de Geografia, em 17 de julho de 1937

Resumo
Discorre sobre o papel, a importância e as características da Geografia. Tece 
comentários sobre a criação do Conselho Brasileiro de Geografia - CBG, logo 
transformado em Conselho Nacional de Geografia - CNG. Salienta a impor-
tância de Mário Augusto Teixeira de Freitas e José Carlos de Macedo Soares 
no processo de institucionalização dos serviços geográficos no Brasil. Aponta 
a complementaridade entre a Geografia e a Estatística. Descreve as ações e 
deliberações  da Assembleia Geral. Indica algumas providências a serem to-
madas no futuro e exorta a Assembleia a cumprir a missão que lhe cabia.



CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA (Brasil). Relatório lido na cerimônia de encerramento [da Primei-
ra Sessão Ordinária da Assembleia Geral], em 17 de julho de 1937, pelo Secretário-Geral do Conselho [Nacio-
nal de Geografia], Engº Cristovam Leite de Castro. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 1, 
n. 1, p. 104-108, jan. 1939. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
-%20RJ/RBG/RBG%201939%20v1_n1.pdf>. Acesso em: dez. 2012.
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Relatório do Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia e ementário das resoluções aprovadas

Resumo

Cita a posse da Comissão Executiva Central encarregada de orientar os tra-
balhos de atualização da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo. Comu-
nica ações de capacitação para profissionais envolvidos no levantamento de 
coordenadas geográficas. Destaca o êxito da criação da Revista Brasileira de 
Geografia. Agradece ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB pela 
colaboração com os preparativos para as solenidades do Dia do Município. 
Salienta a ida do Secretário do Conselho à Europa para analisar os novos re-
cursos da técnica aerofotogramétrica, visando à sua futura utilização no País. 
Destaca os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Nacional de Geografia - 
CNG no levantamento das coordenadas geográficas e altitudes nos municí-
pios, dando início aos preparativos do Censo Demográfico 1940. Comunica 
o desenvolvimento de uma campanha para que a Lei Geográfica do Estado 
Novo seja conhecida e cumprida em todo o Território Nacional. Fala sobre a 
criação do edifício sede para o Instituto, denominado “Palácio da Cultura”. 
Aponta a participação do País na VII Assembleia Geral da União Internacio-
nal da Geodésia e Geofísica, a ser realizada em Washington, DC.



CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA (Brasil). Relatório do Diretório Central do Conselho de Geogra-
fia e ementário das resoluções aprovadas, [lido por seu Secretário-Geral Cristóvão Leite de Castro na Terceira 
Sessão Ordinária da Assembleia Geral]. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 2, n. 1, p. 
109-114, jan. 1940. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/
RBG/RBG%201940%20v2_n1.pdf>. Acesso em: dez. 2012.
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A criação do Serviço de Geografia e Cartografia

Resumo
Tece considerações sobre o Decreto-Lei nº 6.828, de 25 de agosto de 1944, que 
criou o Serviço de Geografia e Cartografia como repartição central do Conse-
lho Nacional de Geografia - CNG. Assinala três aspectos decorrentes do fato, 
comentando-os: o da oportunidade, tendo em vista criar um serviço técnico 
ao encerrar-se a Segunda Reunião Pan-Americana sobre Geografia e Carto-
grafia, tornando realidade as deliberações dessa Assembleia; o da atividade, 
possibilitando ampliar o aparelho geográfico brasileiro; e o da função, caben-
do ao novo órgão a missão de executar os trabalhos geográficos, cartográficos 
e fotogramétricos determinados pelo CNG.
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Janeiro: IBGE, ano 2, n. 18, p. 813-816, set. 1944. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
monografias/GEBIS%20-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201944%20v2%20n18.pdf>. Aces-
so em: dez. 2012.
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Biblioteca Geográfica Brasileira

Resumo
Breve retrospecto das resoluções que deram existência efetiva à Biblioteca 
Geográfica Brasileira. Apresenta a previsão de publicações agrupadas em três 
séries – livros, folhetos e manuais –, de modo a permitir modalidade ade-
quada aos trabalhos geográficos de atualidade e interesse variado. Atribui à 
iniciativa relevância pela política cultural adotada, de que tanto necessita a 
Geografia do País.
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n. 28, p. 519-520, jul. 1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201945%20v2%20n28.pdf>. Acesso em: dez. 2012.
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Centenário Expressivo

Resumo
Comemora a 100ª Reunião do Diretório Regional do Conselho Nacional de 
Geografia do Estado de São Paulo, em cerimônia realizada em 12 de setembro 
de 1947, perfazendo 87 resoluções aprovadas sobre oportunos e relevantes 
assuntos da Geografia daquele estado. Faz breve resumo sobre a organização 
do IBGE, inspirada no respeito ao princípio geral federativo e cita a sua atu-
ação junto aos governos dos municípios, de que é exemplo a campanha de 
instalação de agências por delegação das respectivas prefeituras, atendendo 
ao Convênio de Estatística Municipal.
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p. 743-744, out. 1947. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20
RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201947%20v5%20n55.pdf>. Acesso em: dez. 2012.
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Geografia atual

Resumo
Recorre ao lema da Geografia brasileira – ciência moderna ao serviço do ho-
mem – para assinalar a utilidade que esta ciência vem oferecendo à vida do 
País e sua contribuição em resolver os problemas sociais, políticos e econô-
micos de ordem nacional, regional e local. Referenda esta assertiva o discur-
so oficial pronunciado pelo eminente Prof. Frederico Daus, ao encerrar-se a 
Semana Geográfica Argentina, em 1947. Assinala a inauguração das novas 
instalações da Divisão de Geografia, por ocasião das comemorações do 11º 
aniversário de criação do Conselho Nacional de Geografia - CNG.
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Fotografias aéreas

Resumo
Divulga o acervo de documentação geográfica reunido pelo Conselho Nacio-
nal de Geografia - CNG, que consta de Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arqui-
vo Corográfico, todo devidamente tratado e organizado, disponibilizando-o 
ao público interessado. Dedica atenção especial ao setor de fotografias aéreas 
pelo fato do mesmo cobrir quase a metade do Território Nacional, significan-
do 4 milhões de quilômetros quadrados registrados em suas características 
físicas e humanas. Descreve as notáveis contribuições da fotografia aérea para 
os estudos geográficos.
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Teixeira de Freitas e a sua influência na 
implementação do Conselho Nacional  
de Geografia

Resumo
Palestra proferida em 10 de outubro de 1990, por ocasião da comemoração 
do centenário de Teixeira de Freitas. Relata a adesão do Brasil à União Ge-
ográfica Internacional - UGI. Assinala as realizações do Conselho Nacional 
de Geografia - CNG e a influência de Teixeira de Freitas na implantação do 
Sistema Nacional de Coordenação Geográfica. Faz referência à Campanha dos 
Mapas Municipais, sua respectiva legislação e a avaliação da qualidade técni-
ca do material produzido. Expressa a importância da Cartografia, registrando 
a evolução das disposições legais decorrentes e a orientação técnica adotada. 
Demonstra a contribuição do Conselho no aperfeiçoamento da formação do 
geógrafo e a participação no desenvolvimento da pesquisa geocientífica.
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Geografia

Curso de informações geográficas

Resumo
Relato sobre o curso de férias oferecido em julho de 1947 a 120 professores 
de Geografia que atuavam no ensino secundário de diversos estados do País. 
Dirigido pelo Prof. Delgado de Carvalho, o curso foi promovido pelo Con-
selho Nacional de Geografia - CNG,  do IBGE, em parceria com a Faculdade 
Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, cujos professores foram con-
vidados a participar do curso ministrando aulas e seminários. O texto detalha 
os estados de origem dos alunos (professores secundaristas), a duração do 
curso, as disciplinas e atividades ministradas, bem como os professores res-
ponsáveis por cada uma delas.
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-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201947%20v5%20n53.pdf>. Acesso em: dez. 2012.



Textos do autor ..............................................................................              



 ...........................................Christovam Leite de Castro e a Geografi a no Brasil



Hileia amazônica

Resumo
Demonstra a importância da Amazônia ao relatar dois acontecimentos signi-
ficativos: a visita feita à região pelos parlamentares brasileiros que constituem 
a Comissão de Valorização da Amazônia e a realização, na cidade de Belém 
(PA), entre os dias 12 e 18 de agosto de 1947, sob o patrocínio da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization - Unesco), de reunião com 
a finalidade de estudar as bases para a organização do Instituto Internacional 
da Hileia Amazônica - IIHA, cujo funcionamento foi previsto para iniciar-
-se em 1948. Relaciona os Países amazônicos participantes – Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Equador, Peru e Venezuela –, além das Guianas, Estados Unidos e 
de instituições internacionais e brasileiras. Enumera os itens sugeridos para o 
evento pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG e as publicações prepara-
das pelo órgão em edição especial: Documentário Amazônico, com mapas e 
fotografias da Hileia; o Clima da Amazônia, do Prof. José Junqueira Schmidt; e 
a Amazônia brasileira, de Artur César Ferreira Reis.
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Associação dos Geógrafos Brasileiros

Resumo
Comentário sobre a Associação dos Geógrafos Brasileiros - AGB, destacando 
aspectos do seu estatuto: finalidade, ingresso, produção científica, número de 
sócios efetivos, caráter e localização das Assembleias Gerais. Informa que em 
1946 a AGB reuniu-se em Assembleia Geral na cidade de Lorena (SP), com 
estudo regional na Serra da Bocaina; e, em 1947, entre 24 e 30 de novembro, 
realizou Assembleia Geral no Rio de Janeiro, incluindo excursão de estudos 
geográficos à região da baixada de Campos dos Goytacazes, no baixo Rio Pa-
raíba.
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Cursos de férias

Resumo
Realça a iniciativa do Conselho Nacional de Geografia -CNG em patrocinar 
cursos de férias destinados aos professores do ensino secundário, ora ofere-
cendo bolsas de estudos, ora realizando preleções radiofônicas, palestras e 
conferências: no Rio de Janeiro, organizados pela Associação Brasileira de 
Educação - ABE e pela Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do 
Brasil; em São Paulo, sob a responsabilidade do Governo. Todos proporcio-
nando elementos de aperfeiçoamento dos Prof.es com vistas ao ensino da 
“moderna” didática de Geografia.
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Utilidade da Geografia

Resumo
Enaltece a notável evolução da “Geografia moderna” e sua contribuição qua-
litativa e quantitativa para o conhecimento, distinguindo-a sob dois aspectos: 
o fundamento científico de suas investigações, denominado características de 
excelência; e o sentido humano dos seus objetivos, designado características 
de utilidade. Para referendar essas categorias, recorre à Primeira Reunião 
Pan-Americana de Consulta sobre Geografia, onde houve o predomínio dos 
modernos conceitos da ciência geográfica. É da mesma ocasião a aprovação 
da resolução a que deverá submeter-se a Comissão de Geografia do Instituto 
Pan-Americano de Geografia e História na sua missão de promover o desen-
volvimento da Geografia no continente.
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Geografia do Brasil

Resumo
Elabora anteprojeto do plano que prevê o início da Geografia do Brasil, aten-
dendo ao programa das atividades do Conselho Nacional de Geografia  - CNG 
previsto para 1950. Aprova critérios de excelência para o estudo do plano: atu-
alização e uso da moderna metodologia da ciência geográfica; e publicação, 
na forma de fascículos sucessivos, com sentido próprio e independentes uns 
dos outros.
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Divisão territorial do Brasil

A nova divisão territorial do País

Resumo
Comenta o Decreto-Lei nº 311, de 2 de março de 1938, na qualidade de Secre-
tário-Geral do Conselho Nacional de Geografia - CNG. Considera a sistema-
tização da divisão territorial do País, de que trata o Decreto-Lei referido, uma 
das mais expressivas e fecundas conquistas do Estado Novo: inalterabilidade 
da divisão territorial durante cinco anos; fixação da data comemorativa do 
Dia do Município; e definição de normas gerais para a extinção, alteração ou 
criação de municípios e distritos. Acresce, também, a importância do Decreto-
-Lei nº 3.599, de 6 de setembro de 1941, que trata da eliminação no País de 
duplicatas de nomes de cidades e vilas, regulamentado pela Resolução nº 118, 
de julho de 1942, oriunda da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Ge-
ografia.
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Limites interestaduais

Resumo
Assinala a relevância do Decreto-Lei nº 6.550, de 31 de maio de 1944, que mo-
dificou os limites dos novos Territórios Federais do Amapá, Guaporé, Iguaçu, 
Ponta Porã, Rio Branco e, consequentemente, alterou os limites dos Estados 
do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Paraná. Registra o encerramento das ques-
tões de limites interestaduais entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais e entre 
este último e Goiás. Enumera atos legislativos próprios, decretos-leis estadu-
ais que surgiram como decorrência dos acordos e convênios firmados entre as 
partes interessadas. Cita, ainda, outro caso de limite interestadual referente ao 
Estado do Amazonas ao Território do Acre.
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A sistemática da divisão territorial do País

Resumo
Ressalta os benefícios que o Decreto-Lei nº 311, de 2 de março de 1938, trouxe 
para a administração e para o público no que se refere à divisão territorial do 
País. Comenta os antecedentes da criação da lei, mostrando as inconsistências 
das sedes administrativas e judiciárias onde os conceitos de comarca, de ter-
mo, de cidade e de vila variavam não só quanto à sua divisão e nomenclatura, 
mas também quanto aos seus limites, situação que se reverteria a partir de 1 
de janeiro de 1939, quando da implementação da nova sistemática. Enumera, 
através de oito itens, as características fundamentais dessa sistemática que 
implementa a ordem no mecanismo da divisão administrativa e judiciária do 
País, destacando os dois primeiros ciclos quinquenais resultantes da nova le-
gislação e suas respectivas composições.
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Divisão territorial

Resumo
Comenta, no 10º aniversário de sua promulgação, a relevância do Decreto-lei 
nº 311, de 2 de março de 1938, que instituiu a sistemática para a divisão admi-
nistrativa e judiciária das Unidades da Federação e a invariabilidade quinque-
nal dos quadros territoriais. Enumera as vantagens do ato legal que assegu-
rou aos municípios e distritos inalterabilidade durante pelo menos cinco anos 
consecutivos. Desse modo, destaca, a revisão geral da divisão administrativa 
e judiciária de cada estado que vigoraria de 1949 a 1953 garantiria um quadro 
territorial fixo, necessário para a correta programação do Censo Demográfico 
1950.



CASTRO, Christovam Leite de. A sistemática da divisão territorial do País. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: 
IBGE,, ano 5, n. 60, p. 1399-1400, mar. 1948. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mono-
grafias/GEBIS%20-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201948%20v5%20n60.pdf>. Acesso em: 
dez. 2012.



Textos do autor ..............................................................................              



 ...........................................Christovam Leite de Castro e a Geografi a no Brasil



Campanha municipalista

Resumo
Análise sobre o Primeiro Congresso Nacional dos Municípios Brasileiros, rea-
lizado em Petrópolis (RJ) entre 2 e 9 de abril de 1950, e que promoveu o revi-
goramento dos ideais municipalistas como célula da nacionalidade, desenvol-
vimento e progresso. Registra a adesão do IBGE à campanha municipalista e 
ilustra essa participação relatando algumas realizações em causa: instalações 
de agências municipais; legislação adequada à estabilidade territorial durante 
um quinquênio; caracterização de limites municipais e divisas interdistritais; 
e preparo de seus mapas territoriais.
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Mudança da capital do País

A transferência da capital do País para 
o Planalto Central

Resumo

Entrevista concedida à imprensa por meio da Agência Nacional, na qualidade 
de membro da comissão de técnicos de reconhecido valor nomeados pelo Pre-
sidente da República para realizarem estudos acerca da localização da nova 
capital do País, prevista no parágrafo 1º, art. 4º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição de 1946. Considera que existe consci-
ência nacional em torno do problema da mudança da capital brasileira, mani-
festada em três Assembleias Constituintes (1891, 1934 e 1946) que afirmaram 
a necessidade de se estabelecer novos rumos à vida nacional. Faz retrospecto 
das mudanças de sede de governos das unidades políticas que a história bra-
sileira aponta e, a seguir, expõe o pensamento de alguns defensores da causa 
que preconizavam a ideia de interiorização. Discute questões envolvendo o 
problema e indica algumas soluções em que a contribuição da Geografia po-
derá ser de grande valia no estudo dos fenômenos de caráter social, político 
e econômico, à luz dos fatores fisiográficos. Apresenta, de forma sucinta, o 
método a ser seguido pela comissão em seus estudos acerca da transferência 
da capital para o Planalto Central.
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A transferência da capital do Brasil

Resumo
Divulga os nomes dos técnicos que constituem a comissão encarregada dos 
estudos sobre a localização da nova capital, em cumprimento ao disposto na 
Constituição de 1946, que estabelece a transferência da capital federal para 
o Planalto Central. Apresenta resumo do conteúdo da entrevista concedida 
à Agência Nacional em que esboça um programa de aproximação sucessiva 
para os estudos em questão.
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A mudança da capital do País à luz 
da ciência geográfica

Resumo

Conferência pronunciada no Instituto de Educação da cidade de Belo Hori-
zonte (MG) em 3 de março de 1947. Agradece a indicação para sócio corres-
pondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG  e 
destaca a complexidade do problema da mudança da capital, enfocando três 
aspectos: a grande corrente de políticos influindo na opinião pública; a cor-
rente dos cientistas e técnicos à procura de solução; e a corrente de técnicos 
de administração a quem cabe efetivamente realizar a mudança. Esquematiza 
ideias, distinguindo algumas questões sobre o porquê, para onde e como se 
fará a transferência da capital do País para o Planalto Central. Ao respondê-
-las, esclarece: necessidade de formação da consciência nacional em torno do 
problema; indispensável definição da faixa pioneira planaltina rumo à inte-
riorização e em direção ao oeste; importância de verificar as condições da 
região, clima e sítio; e a inevitável organização do plano de mudança sem 
perda da continuidade institucional, evitando-se repetir o que aconteceu nas 
Constituições de 1891 e 1934, quando nada de concreto sobre a transferência 
da capital foi possível realizar.
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Relatório preliminar da Seção Especializada 
 de Estudos Geográficos

Resumo

Apresentação e resumo dos resultados obtidos pelas expedições geográficas 
promovidas pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG, em 1947, voltadas 
ao estudo de sítios para a instalação da nova capital federal.
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A mudança da capital do País

Resumo
Comunicação feita no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB, no 
Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1948. Apresenta o resultado do trabalho 
realizado pela comissão de técnicos nomeados pelo Presidente da República 
para proceder ao estudo de localização da nova capital. Relata os procedimen-
tos legais desenvolvidos pela comissão e o resultado dos estudos que indicam 
duas opções para a localização da futura capital, ambas situadas no Planalto 
Central: uma, com 78 000 km², formada por terras do leste do Estado de Goiás, 
indicação da maioria dos membros da comissão; outra, decisão da minoria, 
com cerca de 6 000 km² de terras do oeste de Minas Gerais, no Triângulo 
Mineiro. Acompanha, anexada à comunicação, a cópia da mensagem presi-
dencial que encaminha ao Congresso Nacional o relatório final da comissão 
encarregada de realizar os estudos para a localização da nova capital do País.
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Cartografia

Atualidade da Cartografia brasileira

Resumo
Conferência proferida no Instituto de Estudos Brasileiros - IEB em 28 de ju-
nho de 1940. Discorre sobre a importância da ciência geográfica quanto ao 
seu objeto e a sua metodologia, estabelecendo relações entre Geografia e Car-
tografia. Prossegue, esclarecendo quais as finalidades do Conselho Nacional 
de Geografia - CNG, órgão coordenador do Sistema Nacional das Atividades 
Geográficas do País e, após, centra sua análise na Cartografia e nas ações re-
alizadas pelo CNG: o empreendimento dos mapas municipais; a constituição 
de comissão técnica para elaborar as diretrizes gerais para uniformização da 
Cartografia brasileira; e a atualização da Carta Geográfica do Brasil ao Mi-
lionésimo. Registra as campanhas geográficas congregadas pelo CNG e os 
esforços e contribuições em proveito do melhor conhecimento do Território 
Nacional e, entre outras realizações, a Campanha da Descrição das Linhas 
Divisórias, Campanha das Coordenadas Geográficas, Campanha Altimétrica 
e a já mencionada Campanha dos Mapas Municipais.
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O Serviço de Geografia e Estatística Fisiográfica

Resumo
Conceitua a Estatística em seu sentido amplo, situando-a em sua especialida-
de ao definir a estatística territorial e discorrer sobre os aspectos singulares 
que caracterizam este ramo da ciência estatística. Assinala a mutabilidade da 
Estatística Territorial a partir dos seguintes valores: alteração de aperfeiçoa-
mento, alteração evolutiva e alteração da distribuição espacial no tempo. Ana-
lisa a dependência da Estatística em relação à Cartografia e observa a impor-
tância da Geografia na interpretação estatística ao considerar os fenômenos 
e os fatos ambientais em que os mesmos se desenvolvem. Faz retrospecto da 
história da Estatística Territorial brasileira a partir de 1933. Apresenta funda-
mentos, situação atual e perspectivas, relatando a participação do Ministério 
da Agricultura, do Ministério da Viação e Obras Públicas, do Conselho Na-
cional de Geografia - CNG e do IBGE na evolução da Estatística Fisiográfica.
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Geografia e Cartografia

Resumo
Trabalho elaborado em atendimento a solicitação da imprensa brasileira, por 
meio da Agência Nacional, dando a conhecer as finalidades do novo órgão do 
Instituto Pan-Americano de Geografia e História - IPGH – o Comitê de Car-
tografia e Geografia –, criado em atendimento às Resoluções aprovadas pela 
Segunda Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia e Cartografia 
(1944), cuja presidência coube ao Secretário-Geral do Conselho Nacional de 
Geografia - CNG. Assinala os campos de ação da Geografia e Cartografia, 
conceitua uma e outra e, ao estabelecer relações entre elas, exemplifica refe-
rindo-se aos planos nacionais de Cartografia dependentes do conhecimento 
geográfico para mapeamento da extensa área territorial do País.
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Uniformização da Cartografia brasileira

Resumo
Relata os resultados da campanha que o Conselho Nacional de Geografia 
- CNG empreendeu ao aprovar a Resolução nº 199 de 1945, que trata das 
convenções cartográficas para os mapas na escala 1:500 000, proporcionan-
do a possibilidade de os especialistas da área utilizarem nos seus desenhos 
a mesma expressão gráfica, em uma demonstração de profundo e evidente 
significado cultural. Apresenta as etapas a serem vencidas em cumprimento 
ao programa de trabalho instituído pelo Plano Nacional de Uniformização 
Cartográfica: as convenções para a Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, 
de acordo com as convenções internacionais da Carta do Mundo, atualizadas 
e adaptadas ao caso brasileiro; as convenções para os mapas topográficos na 
dependência do pronunciamento do Serviço Geográfico do Exército; e as con-
venções para as cartas geológicas, mineralógicas e petrográficas, cujos estu-
dos se realizam cooperativamente com o Ministério da Agricultura.
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Mapa do Brasil

Resumo
Informa o lançamento, no final de 1945, da primeira tiragem do novo Mapa 
do Brasil editado com recursos próprios pelo Conselho Nacional de Geografia 
- CNG. Descreve as características do mapa: quanto à cor e desenho; quanto 
à atualização dos limites do Brasil, das Unidades da Federação e dos municí-
pios; quanto ao conteúdo, incluindo relevo, estradas de ferro, principais ro-
dovias e cidades, rios e acidentes geográficos; e quanto à projeção cartográfica 
escolhida – projeção bipolar oblíqua cônica –, justificando sua adoção pelas 
vantagens técnicas introduzidas. Destaca, ainda, a existência de cartogramas 
esquemáticos apresentando a divisão regional oficial, o clima, o relevo, a ge-
ologia e a vegetação.
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A Reunião do Instituto Interamericano 
de Estatística e os mapas censitários

Resumo

Noticia a reunião dos diretores do Instituto Interamericano de Estatística - 
IASI, realizada entre 7 e 11 de janeiro de 1946, no Rio de Janeiro, e dirigida 
pelo Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, presidente da organização, cuja 
sede se situa na cidade de Washington, DC. Cita a composição da Diretoria e 
relaciona os assuntos tratados: planificação do Censo Demográfico  continen-
tal de 1950; preparação do Anuário Interamericano de Estatística; desenvolvi-
mento dos aparelhos nacionais de estatística e a sua cooperação na elaboração 
das estatísticas internacionais; articulação entre o IASI e a União Pan-Ame-
ricana; realização em 1946 de um Congresso Pan-Americano de Estatística; 
aperfeiçoamento e comparação das estatísticas econômicas das nações; cria-
ção do Comitê de Educação e Estatística; desenvolvimento das atividades da 
Secretaria-Geral do IASI. Realça o papel dado à Cartografia nas conclusões 
apresentadas pela Conferência. Sugere que o Brasil indique técnico para atuar 
como especialista em mapas censitários junto aos dois Institutos Pan-Ameri-
canos, de Geografia e Estatística, com vistas a auxiliar os países-membros a 
prepararem seus mapas censitários para o Censo Demográfico  continental 
de 1950.
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Mapas estaduais

Resumo
Divulga o resultado da deliberação firmada pela Assembleia Geral do Conse-
lho Nacional de Geografia na sua Oitava Sessão Ordinária, realizada em julho 
de 1948, em que foram aprovadas as Resoluções nos 217 e 245, autorizando 
convênios com os governos dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Norte para o preparo dos seus mapas estaduais. Faz saber que a atuação dos 
convênios prevê o regime de cooperação, significando que o Conselho contri-
buirá com a produção técnica e material, excluindo os ônus específicos que a 
execução acarretar, a cargo dos respectivos estados. Sugere a possibilidade de 
criação de um serviço cartográfico estadual onde não houver o desenvolvi-
mento adequado do órgão existente.
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Fóruns internacionais

Quarta Assembleia Anual do American Congress on 
Surveying and Mapping

Resumo

Comunicação apresentada na Quarta Assembleia Anual do American Con-
gress on Surveying and Mapping, em Washington, DC, em 3 de junho de 
1944. Expressa agradecimento pelo convite e a oportunidade de externar con-
vicções, entre elas a crença nos países das Américas, destinados a dar ao mun-
do exemplo construtivo de confraternização entre os povos. Divulga a Segun-
da Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia e Cartografia, a ser 
realizada no Rio de Janeiro, entre 14 de agosto e 2 de setembro de 1944, por 
iniciativa do Instituto Pan-Americano de Geografia e História - IPGH (Comis-
são de Cartografia) e organizada pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG. 
Apresenta o programa oficial, distribuído em quatro Comissões Técnicas: 1ª 
Geodésia e astronomia de campo; 2ª Topografia e aerofotogrametria; 3ª Ma-
pas topográficos, cartas aeronáuticas, hidrográficas e outras; e 4ª Toponímia, 
terminologia, assuntos gerais. Dá destaque ao tema do programa “A Geogra-
fia nos problemas do após-guerra”, projeção para as grandes transformações 
que irão modificar o mapa político e a vida econômica e social das nações. 
Apresenta a visão do Brasil no pós-guerra e a missão que compete à Geogra-
fia, discorrendo sobre a organização geográfica em curso no País, em que a 
Cartografia e a análise regional se incluem.
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Quarta Assembleia Geral do Instituto 
Pan-Americano de Geografia e  
História

Resumo
Divulga a Quarta Assembleia Geral do Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História, a ser realizada na cidade de Caracas, entre 29 de novembro e 9 de 
dezembro de 1945, sob o patrocínio do Governo da República da Venezue-
la. Relaciona as Assembleias anteriores, apontando a cidade do México como 
sede inaugural do Instituto (1930). Apresenta o programa da Quarta Assem-
bleia, distribuído por quatro seções de estudo destinadas aos assuntos Topo-
grafia, Cartografia, Geodésia e Geomorfologia. Enumera os técnicos que farão 
parte da delegação, bem como as teses de eminentes geógrafos e historiadores 
brasileiros a serem apresentadas oficialmente no evento.
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Secção brasileira do Instituto  
Pan-Americano de Geografia e  
História

Resumo
Comunica a instalação, em 17 de outubro de 1947, no Salão de Conferências 
do Palácio Itamaraty, da Seção Brasileira do Instituto Pan-Americano de Ge-
ografia e História, instituída pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG por 
meio da Resolução nº 3, de setembro de 1947 – de acordo com os estatutos do 
órgão pan-americano. Cita os membros natos, nomeados pelo Presidente da 
República, em Decreto de 18 de agosto de 1947 para representar o Brasil nas 
comissões científicas do Instituto Pan-Americano: Prof. Allyrio Hugueney de 
Mattos, Comissão de Cartografia; Engº Christovam Leite de Castro, Comissão 
de Geografia; e Dr. Virgílio Correia Filho, Comissão de História.



CASTRO, Christovam Leite de. Secção brasileira do Instituto Pan-Americano de Geografia e História. Boletim 
Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 5, n. 56, p. 869-870, nov. 1947. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201947%20
v5%20n56.pdf>. Acesso em: dez. 2012.



Textos do autor ..............................................................................              



 ...........................................Christovam Leite de Castro e a Geografi a no Brasil



Congresso Internacional de Geografia

Resumo
Menciona o XVI Congresso Internacional de Geografia, realizado na cidade de 
Lisboa , Portugal, em abril de 1949, marco na História da Geografia mundial 
e de especial interesse para o Brasil por ser o primeiro congresso mundial de 
Geografia a contar com a participação do País após 1938, quando se instituiu 
o IBGE. Atesta a oportunidade que se apresenta de mostrar a contribuição 
da Geografia aos problemas nacionais e o esforço empreendido pelo governo 
ao dotar o País de um serviço oficial de investigação geográfica. Exemplifi-
ca, mostrando como o Brasil situa a Geografia no contexto da administração 
pública: delimitação da Amazônia para o planejamento regional; preparo do 
Atlas de Colonização; análise do sudeste do Planalto Central em relação à 
localização da nova capital do País; estudos da Bacia do Rio São Francisco em 
relação à sua valorização econômica; e investigações geográficas dentro da 
orientação regionalista.
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Geografia das Américas

Resumo
Comenta a realização, em setembro de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, da 
Primeira Reunião Pan-Americana de Consulta sobre Geografia, assim deno-
minada pelo fato de ser uma modalidade que pretende estudar os problemas 
comuns que ocorrem nos países americanos. Divulga o programa da reunião 
dividido em três partes: a primeira, preparatória, de caráter informativo; a 
segunda, consultiva, reservada ao estudo dos problemas e busca de soluções 
para as questões que se oferecem nos países americanos; e a terceira, comple-
mentar, aberta às contribuições científicas.
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Pão de açúcar

História e geografia do Pão de Açúcar

Resumo
Dois monumentos. Harmonia transcendente. Triângulo triunfal. Se- 
quência histórica. Berço da Terra. Ibis do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, mar-
co da Cidade. Toponímia. História do primeiro teleférico. Nascimento nas 
alturas. História do segundo teleférico. Cabina transparente. Pão de Açúcar 
moderno. Geografia do Pão de Açúcar. Comemorações dos 75 anos.
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Vultos

Feliz coincidência

Resumo
Comenta os dois anos de publicações do Boletim Geográfico, assinalando que a 
data coincide com a passagem do centenário de nascimento do Barão do Rio 
Branco, figura ímpar da Geografia nacional pela sua atuação diplomática, que 
assegurou vitórias ao Brasil em delicadas e complexas disputas de fronteiras.
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Rui Barbosa e a Geografia

Resumo
Homenageia Rui Barbosa por ocasião do centenário do seu nascimento, ocor-
rido em 5 de novembro de 1949, enaltecendo a memória do grande brasileiro 
cuja produção intelectual constitui afirmação notável do saber humano. Co-
menta a obra de Rui Barbosa sob o ponto de vista da Geografia, apreciada 
pelos conferencistas Almirante de Esquadra Jorge Dodsworth Martins e pelo 
cronista Dr. Virgílio Correia Filho. Reconhece a atuação de Rui Barbosa em 
várias questões de limites, no projeto de reforma do ensino primário e no 
ensino da Geografia.
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Nome do projeto: História Oral do IBGE 

Integra o Sistema de Preservação e Disseminação da Memória Insti-
tucional e tem por objetivo reconstituir as vivências de funcionários e 
ex-funcionários sobre o processo de formação e evolução do IBGE.
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Assuntos
Estrutura organizacional; Mário Augusto Teixeira de Freitas; Conselho Nacional 

de Geografia (CNG); Campanha Nacional dos Mapas Municipais; geografia; Jos Car-
los de Macedo Soares; Lei Geográfica do Estado Novo; geógrafos estrangeiros; Revis-
ta Brasileira de Geografia (RBG); geodésia; cartografia; Campanha de Levantamento das 
Coordenadas das Sedes Municipais; Campanha das Coordenadas Geográficas; Allyrio 
Hugueney de Mattos; congressos de geografia; profissionalização dos geógrafos; geo-
grafia cultural.

Sumário
Os antepassados que exerceram cargos importantes no País: Marechal João Vi-

cente Leite de Castro, herói da Guerra do Paraguai e membro da comissão que elabo-
rou o Dicionário histórico e geográfico da Guerra do Paraguai, trabalho que permitiu seu 
ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - IHGB; e General José Fernandes 
Leite de Castro, que foi Ministro da Guerra e atuou na implantação do Estado Novo; os 
estudos no Colégio Santo Inácio e depois no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo (RJ), 
ambos administrados por jesuítas que tiveram grande influência na sua formação cultu-
ral; o ingresso na Escola Politécnica do Rio de Janeiro; o primeiro trabalho como enge-
nheiro; o convite, em 1933, para chefiar a Seção de Estatística Territorial da Diretoria de 
Produção do Ministério da Agricultura, que foi a base em que se assentou o Conselho 
Nacional de Geografia - CNG, criado em 1937 com o nome de Conselho Brasileiro de 
Geografia - CBG) a nomeação para a Secretaria-Geral e a incumbência de implantar o 
CBG, estabelecendo os programas iniciais e movimentando todas as forças convergen-
tes para a execução dos trabalhos programados; a estrutura organizacional do Conselho 
de Geografia; IBGE; Mário Augusto Teixeira de Freitas e José Carlos de Macedo Soares; 
a criação do Conselho Nacional de Geografia - CNG como resultado de influências junto 
ao governo; o Recenseamento Geral e o apoio da Geografia, das cartas e dos mapas, no 
sentido de se conhecer os limites das unidades administrativas; a atuação de Teixeira de 
Freitas no estabelecimento das normas de trabalho; a Campanha dos Mapas Municipais 
e o material que foi utilizado no Recenseamento Geral de 1940; o Decreto-Lei nº 311, de 
2 de março de 1938, ou Lei Geográfica do Estado Novo; José Carlos de Macedo Soares, 
Presidente do IBGE desde a sua instalação, em 1936, até 1951, perpassando os períodos 
do Estado Novo, do governo Dutra e do início do segundo governo Vargas; o Conselho 
de Geografia e o desenvolvimento das atividades geográficas no País; a Geografia como 
ciência oferecendo subsídios para a solução dos problemas políticos, sociais e econômi-
cos; o CNG e a formação de técnicos da modernidade, geógrafos cientistas, engenheiros 
astronômicos para levantamento de coordenadas geográficas, engenheiros geodesistas 
e cartógrafos; o contato de estudantes de Geografia com os professores Emmanuel De 
Martonne, Pierre Monbeig, Pierre Deffontaines, Leo Waibel, Clarence Jones, entre ou-
tros; a participação dos geógrafos do CNG em cursos de universidades americanas, 
francesas e alemãs; a participação do Brasil em congressos internacionais realizados 
pela União Geográfica Internacional - UGI; a relação do Conselho de Geografia com as 
instituições geográficas privadas, nacionais e internacionais; o setor de publicações do 
Conselho e a Revista Brasileira de Geografia; o empenho do Conselho de Geografia na ela-
boração de importantes trabalhos geográficos na perspectiva do Recenseamento Geral 
de 1940; o desenvolvimento de trabalhos, programas, campanhas, objetivando a reali-
zação de pesquisas geográficas; levantamentos geodésicos, mapeamentos, bem como 
a edição de publicações; a participação em atividades culturais do País e do mundo, 
especialmente participações em congressos e outros encontros culturais promovidos 
por instituições geográficas brasileiras e estrangeiras; a Campanha de Levantamento 
das Coordenadas das Sedes Municipais no período de 1940 a 1946; o curso para forma-
ção de geodesistas, dado pelo professor catedrático de astronomia e geodésia na Escola 
Politécnica do Rio de Janeiro, Allyrio Hugueney de Mattos; a Fundação Getúlio Vargas 
- FGV, da qual é fundador, e o trabalho nas áreas de educação, de ensino e de pesquisas 
políticas e econômicas; o Teleférico do Pão de Açúcar.
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CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO

(depoimento, 1991)

O texto a seguir é a transcrição da entrevista concedida por Christovam Leite de 
Castro ao IBGE em 1991. Importante notar que o próprio depoente ocupou-se da 
conferência de fidelidade da transcrição, posteriormente adaptada e editada pela 
Equipe Técnica. Não se trata, portanto, de transcrição literal. A gravação original 
da entrevista está disponível para consulta no Acervo do Projeto História Oral do 
IBGE, atualmente sob a guarda da Equipe de Memória Institucional da Biblioteca 
Isaac Kerstenetzky, localizada no Centro de Documentação e Disseminação de 
Informações - CDDI, do IBGE, no Rio de Janeiro.

*************************************************************************************

[...] foi o de ter sido obediente ao Destino, que me 
 empurrou para o Conselho Nacional de Geografia, 

 e depois [...] aqui para o Bondinho do Pão de Açúcar.

*************************************************************************************

Laurinda Maciel: Então, a gente gostaria que o senhor começasse por coisas bem triviais mesmo: seu nome, 
onde o senhor nasceu, quando, vida familiar, infância e lembranças que viessem à sua cabeça no momento... 

Severino Cabral: Formação escolar, faculdade, ambiente cultural e intelectual...

L.M.: Colégios que o senhor frequentou, cursos que o senhor fez, mais essa trajetória pessoal.

Christovam Leite de Castro: Bem, antes de falar sobre mim, seja-me permitido saudar 
os meus visitantes que são Laurinda e o Severino, dois lindos jovens, o que é muito gra-
tificante para quem não é mais jovem, porque, aos 86 anos, é extremamente agradável e 
proveitoso o convívio com jovens. 

A juventude projeta alegria, desperta esperança, suscita amor. Por isso, contactá-
-la é muito bom pra quem está aos 86 anos. Existe uma juventude perene, que é acessí-
vel a todos, baseada no amor. Costumo dizer que em qualquer idade existe juventude, 
porque ela se mede pela capacidade de amar. Quem ama é jovem, quem não ama não 
é jovem. Eu procuro, na medida do possível, colocar no meu coração o amor, porque o 
amor é o grande gerador da juventude perene, da felicidade autêntica. 

A Laurinda está me pedindo pra que eu fale um pouco sobre a minha origem. 
Eu nasci, por graça do Senhor, em Belo Horizonte no dia 15 de abril de 1904. Eu não 
me lembro bem como era Belo Horizonte naquela ocasião, não há condições de eu me 
lembrar [risos]. Belo Horizonte irradia bela mensagem, porque é notável demonstração 
da primorosa mentalidade mineira. Por quê? Porque, anteriormente, a capital de Minas 
Gerais era Ouro Preto, que vinha, como tal, desempenhando a contento a sua nobre 
missão. Mas o estado foi crescendo e, portanto, exigindo também que a sua capital cres-
cesse. Mas Ouro Preto era, ainda é, aquele tesouro maravilhoso de transição.

L.M.: É uma cidade mágica.

C.L.C.: É uma cidade mágica, é uma cidade maravilhosa e foi tombada como Patrimô-
nio Artístico Universal; e, então, o mineiro resolveu o seguinte: não se toca em Ouro 
Preto, então vamos partir para montar uma nova capital. 

Assim, construíram uma nova capital do estado, [a] formosa Belo Horizonte. 
Nesse gesto o mineiro deu demonstração histórica de duas qualidades excelsas: uma, 
é o respeito ao passado, o respeito à tradição, o respeito aos ensinamentos de nossos 
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antepassados; e o outro, é a perspectiva do futuro, é a ânsia do desenvolvimento, é a 
mentalidade progressiva. As duas mentalidades, os dois conceitos, enfim, as duas con-
cepções, elas não se conflitam, pelo contrário, elas se ajustam. O mineiro isso o demons-
tra: podem coexistir o respeito à tradição e o respeito ao progresso.

A construção de Belo Horizonte é um exemplo disso. No presente, abraçam-se 
o passado e o futuro. A Providência Divina deu-me de entrada esses dois privilégios. 
Nascido na capital mineira, inseriu, desde o início, na minha mente o espírito do mi-
neiro, ou seja, progressista e, ao mesmo tempo, tradicionalista. De maneira que devo 
aqui confessar, de pronto, agradecimento ao Senhor por me ter feito mineiro e, mineiro 
com essa mentalidade. Mentalidade essa que, a meu ver, tem uma grande significação 
nos próprios destinos do Brasil. Estou certo de que se no País dominasse a mentalidade 
mineira, certamente [o] Brasil estaria em melhor situação da que está hoje.

Então, está aí o ponto de partida da minha origem, nasci em Belo Horizonte, em 
1904, portanto lá se vão 86 anos. Nasci em Belo Horizonte no seio da família Leite de 
Castro. Sobre os meus antepassados, duas referências que realmente merecem conside-
ração. A primeira referência é a seguinte: da parte de minha mãe, o pai dela foi Antônio 
Rocha, que construiu a Estrada de Ferro Oeste de Minas, de bitola estreita, que ligou 
São João Del Rey à grande Estrada de Ferro Central do Brasil, e foi inaugurada pelo ve-
nerando Imperador Dom Pedro II. É estrada de bitola estreita, que hoje ainda funciona, 
predominantemente, como estrada turística. Mas há uma particularidade, porque, essa 
estrada de bitola estreita de 70 centímetros, é a única no mundo que conseguiu atraves-
sar 100 anos funcionando. Hoje ela está com 105 anos de efetivo funcionamento. 

O meu avô, Antônio Rocha, foi realmente decidido empreendedor e, inclusive, 
foi praticamente um dos construtores de São João Del Rey, pois construiu várias obras 
importantes, como o Teatro Municipal. Foi inclusive prefeito de São João Del Rey, tenho 
por ele admiração muito grande, pelo seu espírito progressista, pela sua mentalidade 
de pioneiro. O meu pai, Joaquim Domingos Leite de Castro, foi o construtor da Estrada 
de Ferro Oeste de Minas. O meu avô foi concessionário e meu pai foi o engenheiro que 
ele convocou para dirigir a construção da estrada. É claro que eles se deram tão bem 
que o meu pai se casou com a filha dele [risos], a minha maravilhosa e inesquecível mãe 
Clotilde. 

Isso significa que meu pai, engenhoso engenheiro, construiu também, além da 
Estrada de Ferro, [uma] linda estrada de carinho: a sua família com 12 filhos, dentre 
eles eu. 

Na parte dos Leite de Castro, eu tenho dois antepassados ilustres militares: um 
é o general José Fernandes Leite de Castro, que foi Ministro da Guerra, e atuou de ma-
neira acentuada na fase da implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, tendo sido 
membro da Junta Militar. Outro é o pai dele, o Marechal João Vicente Leite de Castro, 
que foi herói da Guerra do Paraguai.

O marechal Leite de Castro atuou na Guerra, comandou um batalhão, ao lado de 
Floriano Peixoto, Benjamin Constant, Marechal Deodoro. De maneira que o seu nome 
está inserido expressivamente na história militar do Brasil. O Imperador Dom Pedro 
II, depois da Guerra, nomeou uma Comissão para escrever a História da Guerra do 
Paraguai, e o marechal Leite de Castro, membro dessa Comissão, produziu trabalho 
muito interessante intitulado Dicionário histórico e geográfico da Guerra do Paraguai, traba-
lho que lhe deu credencial para ser admitido, como foi, membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, o qual é, como sabemos, a instituição brasileira cultural mais 
antiga, mais importante, mais expressiva no cenário cultural do País, fundado sob os 
auspícios do Imperador Dom Pedro II.  Atualmente sou membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, na categoria máxima de Grande Benemérito – à qual galguei 
por antiguidade, não por mérito – porque entrei muito cedo para o Instituto.

O fato é que nasci em Belo Horizonte, e, ainda muito criança, passei a morar em 
São João Del Rey, onde meu avô e meu pai se empenhavam na construção da estrada 
de ferro. Em seguida, minha família transportou-se para Petrópolis e, logo depois, para 
o Rio de Janeiro, onde moro até agora. De maneira que, por formação, sou carioca; por 
nascimento, sou mineiro. 
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Vim para o Rio de Janeiro quando tinha cerca de 10 anos. Viemos morar na Rua 
São Clemente, de maneira que aconteceu o seguinte: eu ingressei muito cedo no Colégio 
Santo Inácio, situado na mesma rua. Depois, em 1918, passei a estudar no respeitável 
Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, internado. O que me foi muito benéfico, porque a 
orientação jesuítica é realmente primorosa. 

A Companhia de Jesus é uma instituição admirável, que se caracteriza por ad-
mirável excelência cultural e moral. Vocês sabem que para ser admitido na Ordem dos 
Jesuítas não é qualquer um não, pois lá as exigências são muito fortes, inclusive até 
quanto à aparência pessoal e vigor físico. Por outro lado, é Ordem que se aplica extraor-
dinariamente no sentido da educação. De fato o que os jesuítas têm hoje no mundo de 
colégios, universidades, de instituições culturais, representa atuação gigantesca. Aqui 
no Brasil mesmo, o que os jesuítas fizeram!

S.C.: São os formadores do País.

Sim, e para citar notável exemplo: Padre José de Anchieta. Eu considero o Padre 
José de Anchieta uma das maiores personalidades na formação da cultura brasileira. 
José de Anchieta foi admirável, realmente admirável. Ele veio pra cá muito jovem, na 
comitiva de Estácio de Sá, em 1565, e se aplicou na civilização dos índios. Então apren-
deu a língua tupi, elaborou a gramática da língua tupi e realizou feito realmente extra-
ordinário, que foi a educação do índio, inclusive, através do teatro.

Os famosos autos do Padre Anchieta são numerosos, [e] preparados carinhosa-
mente para os índios representarem: teatro. Ele era um grande poeta. Anchieta é reco-
nhecido como um dos fundadores da literatura brasileira.

S.C.: Já que estamos nesse ponto, o senhor poderia nos falar das influências culturais que rodearam a sua 
adolescência e o seu início da sua formação: o senhor já nos falou que a educação jesuítica teve a maior 
importância.

Realmente. A influência jesuítica foi muito forte na minha formação cultural e 
moral porque estudei todo curso secundário com os jesuítas: uma parte aqui no Colégio 
Santo Inácio; e outra parte lá no Colégio Anchieta em Nova Friburgo. E continuo muito 
vinculado aos jesuítas.

S.C.: Existiria alguma figura que chamou mais a sua atenção nesse período de formação? Professor ou codis-
cípulo?

As figuras de professores, ou de instrutores, que eu tive, realmente despertam-
-me lembrança extremamente gratificante.

S.C.: O senhor foi aluno do Padre Leonel Franca?

Sim, o Padre Leonel Franca foi meu Professor e de matéria surpreendente: Quí-
mica [risos]. O Padre Leonel Franca está inscrito com excepcional destaque na história 
da intelectualidade brasileira pela piedade, pela cultura, pelo conhecimento do ser hu-
mano, como sacerdote, como professor, como escritor, como sociólogo. Os jesuítas são 
admiráveis. Lembro-me do Padre Madureira; do Padre Cerruti, que ainda é vivo, está 
com 93 anos e produziu alentado livro sobre a doutrina cristã, e que é uma das obras 
mais lindas e mais profundas sobre filosofia, na qual, de certa maneira, difundiu o pri-
moroso pensamento de São Tomás de Aquino. Padre Cerruti ainda é vivo, mas está bem 
quebradinho, coitadinho [risos].

L.M.: E faculdade, professor?

Depois entrei para a antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ali no Largo de 
São Francisco. Tradicional e respeitável escola, inserida com especial destaque no com-
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plexo cultural brasileiro. Ingressei na escola no ano do Centenário, em 1922, e me formei 
cinco anos depois, em 1927.

L.M.: O senhor fez então curso de Engenharia?

Fiz curso de Engenharia em cinco anos, e um fato curioso aconteceu, para o qual 
até hoje não encontrei explicação. Consegui todos os Prêmios do curso, e até hoje não 
decifrei esse enigma [risos]. Obtive o Prêmio Vestibular; depois o Prêmio Gomes Jardim, 
pelos dois primeiros anos; Prêmio Morsing, pelos três últimos anos; por fim, o principal: 
o Prêmio Paulo de Frontin, por todo o curso. O Prêmio Paulo de Frontin é também de 
extraordinário valor material, porque é medalha grande, de ouro. Também fui premia-
do pelo Paulo de Frontin, porque naquela ocasião ele era professor e diretor da escola, 
e ele me convidou pra ser seu assistente. Imaginem! Recém-formado, querendo um 
empregozinho [risos]. Como veio a calhar o convite!

De maneira que, durante algum tempo, funcionei como assistente dele na cadeira 
de Máquinas na própria Escola Politécnica do Rio de Janeiro. A formatura, naquela oca-
sião, era no ano seguinte ao de conclusão do curso, porque havia - eu não sei se ainda 
há - segunda época para quem não tivesse passado na prova final de alguma maneira. 
Assim, a minha turma, de 1927, só colou grau em abril de 1928.

L.M.: Ainda é assim. Eu, por exemplo, no curso de Licenciatura, terminei em dezembro de 1987, mas só colei 
grau em março de 1988, costuma ser assim ainda.

De maneira que a minha turma de engenheiros deverá comemorar 63 anos de 
formada, se Deus permitir, em abril. A turma está bem reduzida. Inicialmente, éramos 
em torno de 90 e hoje estamos em torno de 30.

S.C.: Lembra alguns nomes da sua turma?

A nossa turma reuniu profissionais realmente valorosos, e um deles foi o Fran-
cisco Saturnino Braga, pai do que foi prefeito. O Saturnino Braga foi o meu colega pre-
dileto, nós éramos muito chegados, e, inclusive, produzimos uns apontamentos sobre 
Mecânica Racional, que era um curso muito severo que havia lá na escola. O Saturnino 
Braga foi técnico conceituado, teve morte prematura. Foi Diretor-Geral do Departamen-
to Nacional de Estradas de Rodagem, onde ele montou estrutura moderna similar à do 
CNG. Outro colega que também teve morte prematura foi Feliciano Pena Chaves. Há 
uma rua com o nome dele. Também foi profissional competente atuando como técni-
co da prefeitura, onde desenvolveu excelente trabalho. Outros colegas mais, de muito 
valor, como por exemplo, Fábio Pena da Veiga, ainda vivo, é construtor, titular da con-
ceituada firma F. P. Veiga. Outro, o Camilo Menezes, falecido, que foi Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.

L.M.: E como foi o primeiro emprego depois de formado?

Formado, abriram-se as portas para a minha vida profissional. A qual se proces-
sou de maneira, digamos, providencial, porque eu fui empurrado pelo destino [risos].

L.M.: Foi deixando as coisas acontecerem na hora certa...

É.

S.C.: E quando se deu seu o encontro com a Geografia?

Na minha vida profissional realmente há duas realizações muito importantes. Ao 
influxo da Divina Providência, consegui plantar duas admiráveis árvores: uma árvore 
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cultural, que foi o Conselho Nacional de Geografia - CNG; [e] outra árvore turística, que 
é o novo Bondinho do Pão de Açúcar.

[Final da Fita 1-A]

Fui conduzido pelo Destino, e se houve algum mérito da minha parte, foi o de ter 
sido obediente ao destino, que me empurrou para o Conselho Nacional de Geografia, e 
depois me empurrou aqui para o Bondinho do Pão de Açúcar.

L.M.: Mas o primeiro emprego depois de formado foi logo o seu encontro com a Geografia?

Eu me formei em 1928, e ingressei, no âmbito da Geografia, em 1933. Mas o Con-
selho só se instalou em 1937. Esse período, de 1928 até 1937, foi um período de tran-
sição, e primeiro atuei como engenheiro de uma firma chamada Firmo Dutra. Firma 
construtora, bastante conceituada. O Benedito, filho do Firmo Dutra foi meu contem-
porâneo na Escola, onde nos conhecemos. Então, lá pela tantas, ele me convidou pra 
trabalhar na firma do pai dele. Assim fui admitido como engenheiro, e uma das tarefas 
que recebi foi a reconstrução de uma estrada de rodagem, uma pequena estrada que 
fica no município de Paulo de Frontin, e que liga Paulo de Frontin a Palmas, que é sede 
distrital. Estrada curta, pequenina, mas de qualquer maneira foi um trabalho técnico de 
engenharia, [que] tive de executar.

L.M.: Um pouco antes, no Governo Provisório ainda?

Era Ministro da Agricultura o General Juarez Távora, que foi sensibilizado pelo 
magistral Mário Augusto Teixeira de Freitas, no sentido de, na reforma geral do Mi-
nistério da Agricultura, ser criada a Diretoria de Estatística e Publicidade, que depois 
passou a se chamar Diretoria de Estatística da Produção. Nessa diretoria, foi criada 
uma primeira seção chamada Estatística Territorial. E, nessa ocasião, por obra da Divina 
Providência [risos], fui convocado para ingressar no Ministério da Agricultura, com a 
missão de chefiar esta Seção de Estatística Territorial, a qual foi, na realidade, o embrião 
do Conselho Nacional de Geografia, porque, com o tempo, os estudos territoriais foram 
se desenvolvendo. Então foi criado o Conselho Brasileiro de Geografia, em 1937, tendo 
por Secretaria-Geral a Seção de Estatística Territorial do Ministério da Agricultura. Em 
seguida, o Conselho teve seu nome mudado pra Conselho Nacional de Geografia, e o 
então Instituto Nacional de Estatística passou a ser denominado Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.

S.C.: Aí, houve um certo homem providencial: o Embaixador Macedo Soares.

Exato. É evidente, que a história do IBGE registra, nitidamente, dois notáveis 
baluartes. Um foi o Teixeira de Freitas, e o outro foi o Macedo Soares. Sendo que os 
dois atuaram de maneira muito harmônica, ajustando-se muito bem a missão de um 
com a missão do outro. A missão do Teixeira de Freitas foi a missão do planejamento, 
de estruturação e organização do novo sistema do serviço público. A missão de Macedo 
Soares foi de, com seu extraordinário prestígio, tornar isso realidade. O italiano tem um 
ditado expressivo “Tra il dire e il fare c’è in mezzo al mare” ou “Entre o dizer e o fazer há no 
meio o mar” [risos]. A missão do Embaixador foi eliminar o mar. Ele conseguiu tornar 
realidade o que o Teixeira de Freitas planejou, admiravelmente, com seu prestígio, com 
sua capacidade, com o seu discernimento, com o seu espírito patriótico. Conseguiu que 
os ideais de Teixeira de Freitas fossem concretizados. E foi a força que conseguiu do go-
verno todos os atos necessários para que os planos de Teixeira de Freitas se efetivassem. 

O Embaixador Macedo Soares e o Teixeira de Freitas foram duas figuras nuclea-
res no IBGE, e que se completaram de maneira realmente admirável. Não só sob o ponto 
de vista administrativo, mas, sobretudo, sob o ponto de vista cultural, intelectual, por-
que o Embaixador Macedo Soares era um grande patriota, um grande empreendedor, 
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um grande sonhador, e sonhador no bom sentido: de um Brasil melhor, de um Brasil 
mais humano, de um Brasil mais progressista. 

De maneira que os dois, Macedo Soares e Teixeira de Freitas, estavam realmen-
te irmanados. Irmanados intelectualmente, patrioticamente, ideologicamente, estavam 
realmente muito bem ajustados e foi graças a isso que o IBGE tomou aquele impulso, 
aquele vigor, aquela exuberância, ao comando desses dois eminentes brasileiros.

S.C.: Há uma parte de história do Teixeira de Freitas que o senhor poderia nos trazer uma luz mais precisa, que é o 
seguinte: o projeto de Teixeira de Freitas, que vem desde antes, de quando ele estava no Ministério da Educação e 
Saúde. Ele elaborou um anteprojeto do que seria o Instituto Nacional de Estatística e Cartografia. Esse projeto de-
pois passou por uma Comissão Interministerial, presidida pelo Leo de Affonseca, e secretariado pelo doutor Tei-
xeira de Freitas. Ele foi podado dessa parte da Cartografia, e só veio incorporar realmente ao projeto dele quando 
foi criado, em 1934, e só em 1937 foi criado o CNG. Nesse período, existe um momento que me chamou muito 
a atenção, lendo o nº 1 da RBG, que é uma descrição do momento formativo, da ideia que o Embaixador teve de 
convocar figuras da área de Geografia para construir o Conselho Brasileiro de Geografia, e teve uma sequência 
de seminários, entre outubro e novembro de 1936, no Itamaraty, em que o senhor teve uma participação precisa.

Na realidade, na ocasião eu era Chefe da Seção de Estatística Territorial, e já nes-
sa altura, em consenso com Teixeira de Freitas, essa Seção já estava se mobilizando, se 
estruturando, para ser realmente o núcleo geográfico do Instituto. E Macedo Soares era 
sabedor disso.

Mas, o que aconteceu foi o seguinte. A criação do Conselho Nacional de Geo-
grafia resultou de duas influências junto ao governo: uma influência dos intelectuais 
brasileiros, sobretudo, dos intelectuais especializados em assuntos geográficos, através 
da Academia Brasileira de Ciências, porque, em 1931, houve [o] Congresso Internacio-
nal de Geografia, realizado pela União Geográfica Internacional, do qual participou um 
geógrafo brasileiro eminente – Prof. Alberto José Sampaio – que no Congresso teve par-
ticipação destacada, e, que de volta, prestou depoimento perante a Academia Brasileira 
de Ciências. 

Nessa ocasião, a Academia resolveu atuar no sentido da criação do Comitê bra-
sileiro da União Geográfica Internacional, inicialmente, sob a sua direção. Verificou, 
entretanto, que para tal não tinha condições, porque o funcionamento do Comitê exigia 
sede, pessoal, material, infraestrutura. E ela realmente não dispunha dos recursos ne-
cessários. Mas a Academia continuou insistindo nisso, e, mais tarde, quando foi criado 
o Conselho Brasileiro de Geografia, voltou a Academia, junto às autoridades federais, 
para a criação do Comitê. Então, a Academia procurou, àquela altura, o Ministério da 
Agricultura, que era o Odilon Braga. 

Por que o Ministério da Agricultura? Porque a Seção de Estatística Territorial, 
que foi a base do Conselho de Geografia, era um órgão do Ministério da Agricultura. 
Mas, já nessa ocasião, a Academia não mais pretendia ser a responsável pela implanta-
ção e funcionamento desse Comitê, e sim a Seção de Estatística Territorial, da qual eu 
era chefe.

Nessa altura, também, vários intelectuais, sobretudo, professores franceses de 
Geografia que estavam atuando aqui no Brasil, uns em São Paulo, outros aqui no Rio, 
em especial Pierre Monbeig, [Pierre] Deffontaines, enfim, vários deles, também, entra-
ram em ação. Mas aí já junto ao Ministério das Relações Exteriores, que era o Macedo 
Soares. Eles pressionaram junto ao Ministério das Relações Exteriores, no sentido de 
que o Brasil não poderia deixar de estar presente na União Geográfica Internacional, 
quanto mais agora que o Brasil já tinha um órgão de Geografia.

De modo que, diante dessa influência, desse grupo intelectual, pressiona-se, tam-
bém, o governo para a criação de Comitê da União Geográfica Internacional. Por outro 
lado, atuava o grupo dos estatísticos a comando de Teixeira de Freitas, defendendo, 
desde o começo, a tese de que o Instituto proposto, inicialmente, com o nome de Esta-
tística e Cartografia, não poderia funcionar a contento sem o apoio da Geografia. Tese 
bem fundamentada, sobretudo, por exemplo, quanto ao feito principal da estatística, 
que é o Recenseamento Geral do País. O Recenseamento, magna realização nacional, 
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tinha de ser preparado, necessariamente, com o apoio geográfico. Ou seja, com o apoio 
das cartas, dos mapas, a começar pelo conhecimento nítido dos limites das unidades 
administrativas dos municípios e dentro dos municípios dos seus distritos. Por quê? 
Porque é em relação a esses âmbitos territoriais que haverá de se referir o levantamento 
censitário. De maneira que a ideia do Teixeira de Freitas, nítida, razoável, indiscutível, 
de que a Geografia e a Estatística caminhassem de mãos dadas, impõe-se no processo 
da preparação e realização do Recenseamento de 1940.

S.C.: O interessante é que foi nesse ponto que o senhor é envolto pelo destino [risos].

A criação do Conselho de Geografia, como disse, emergiu da incidência das duas 
influências: a dos cientistas e a dos estatísticos. Em 1936, foi criado o Conselho de Geo-
grafia, baseado na Seção de Estatística Territorial, que já estava funcionando.

L.M.: Quem mais trabalhava nessa Seção? O senhor lembra?

Grupo de técnicos, que depois desloquei para o Conselho Brasileiro de Geografia. 
O Fábio Macedo Soares Guimarães, Miguel Alves de Lima, Orlando Valverde, e mais 
excelentes técnicos. Então, aconteceu o seguinte, o Embaixador Macedo Soares, então o 
ministro das Relações Exteriores, sensibilizado pela ala científica, sensibilizado pela ala 
estatística, achou que era oportuna a adesão do Brasil à União Geográfica Internacional. 
Então me convocou, ordenando-me a preparação de um anteprojeto. 

Ele era muito objetivo, proporcionou-me uma sala no Itamaraty, e eu passei a 
elaborar o anteprojeto como ponto de partida para chegar-se ao Decreto, que, afinal, 
criou o Conselho de Geografia, com a missão, inclusive, da adesão à União Geográfica 
Internacional. Assim, o Embaixador atendeu ao reclame da ala científica, que era a ade-
são à União Geográfica Internacional, e ao reclame da ala de estatística, que era a criação 
do Conselho de Geografia. 

O Embaixador Macedo Soares, com aquela sensibilidade, elegância e, sobretudo, 
com aquela categoria que o caracterizava, levou o anteprojeto ao Presidente Getúlio 
Vargas, demonstrando-lhe a sua importância. Ficando decidido que fosse formada uma 
Comissão Interministerial para estudar aquele anteprojeto. O Embaixador convocou, 
então, grandes figuras da Geografia brasileira, como Max Fleiuss – Secretário-Geral do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – o Presidente da Sociedade Brasileira de 
Geografia, o diretor do Serviço Geográfico do Exército, o diretor do Serviço de Hidro-
grafia... Enfim, reuniu os diretores dos grandes serviços federais e instituições de âm-
bito federal, que cuidavam da Geografia. Ocorrem várias reuniões lá no Itamaraty. Ele 
presidindo e eu secretariando. Foi discutido o anteprojeto que elaborei. Da discussão 
resultou, em consenso, o texto do Decreto 1.527, que, afinal, criou o Conselho Brasileiro 
de Geografia.

S.C.: Afinal chegou a hora da expansão da Geografia no Brasil.

Então, realmente, foi criado o Conselho de Geografia e passamos ao “mãos à 
obra”. Nesse ponto foi realmente admirável e decisiva a atuação e a interferência do 
Teixeira de Freitas, porque uma vez decretado teríamos de estabelecer o regulamento 
do Conselho, as normas, os critérios etc. E a ideia do Conselho de Geografia não era 
a de um órgão independente, mas componente do Instituto de Estatística, ao lado do 
Conselho de Estatística. 

Por isso, o Conselho de Geografia foi instalado com a supervisão do Instituto de 
Estatística, de forma que os dois Conselhos funcionassem perfeitamente sintonizados, 
em toda a sua estrutura e em todas as suas atividades, o que de fato aconteceu. Estabe-
leceu-se de fato, para paralelismo harmônico das estruturas dos dois Conselhos, para 
favorecer a conjunção de esforços em torno de empreendimentos congêneres.

Como órgão superior de decisão, de âmbito nacional: a Assembleia Geral, anual, 
composta de representantes do Governo Federal e dos Governos Estaduais, num Con-
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selho e noutro. Como órgão de execução, de âmbito federal, a Junta Central no Conselho 
de Estatística; o Diretório Central no Conselho de Geografia. Como órgão executivo, no 
âmbito de cada estado, a Junta Estadual no Conselho de Estatística, o Diretório Estadual 
no comando da Geografia. Como órgão executivo, no âmbito de cada município, a Junta 
Municipal no comando da Estatística, o Diretório Municipal no comando da Geografia. 

Esse paralelismo estrutural foi muito proveitoso, em especial porque favoreceu, 
em tempo e em finalidade, a execução de campanhas, programas, empreendimentos de 
recíproco interesse para os dois Conselhos. Nessa altura já estamos em 1937...

L.M.: Já estamos no Estado Novo... 

O que o Conselho conseguiu realizar, graças, sobretudo, a esse entrosamento 
com a Estatística, foi realmente surpreendente. Os exemplos estão aí. Já citei o feito 
notável dos mapas municipais, conseguidos nesse Brasil imenso, em curto prazo, na 
integridade e com razoável qualidade.

L.M.: A Campanha dos Mapas Municipais... 

Todos os 1 527 municípios mandaram os mapas dos seus territórios, a descrição 
dos limites municipais e das divisas interdistritais, e, também, uma coletânea de fotogra-
fias. Isso serviu, esplendidamente, para a realização do Recenseamento Geral de 1940. 
Outra realização realmente, a meu ver, importante foi o seguinte: o Conselho de Geogra-
fia conseguiu dar desenvolvimento extraordinário à atividade geográfica no País.

L.M.: A gente queria mesmo que o senhor falasse sobre isso; o próprio desenvolvimento da Geografia no País, 
a partir da criação do Conselho.

Na realidade, feito extraordinário foi esse do Conselho que conseguiu desenvol-
ver, no País, atividade geográfica intensa, não só sob o ponto de vista quantitativo como 
também, sobretudo, sob o ponto de vista qualitativo. O Conselho introduziu moderni-
dade na Geografia brasileira. Por quê? Porque a Geografia hoje é atividade científica, é 
pesquisa, é cultura, que tem metodologicamente características próprias bastante ino-
vadoras.

[Final da Fita 1-B]

L.M.: Como o senhor veria o papel da Geografia no IBGE e no Brasil a partir da criação do Conselho Nacional 
de Geografia?

Grosso modo, o objetivo da Geografia pode ser caracterizado em três perspecti-
vas de conhecimento. O primeiro é a descrição do território, o segundo é a mensuração do 
território e o terceiro é a explicação dos fatos ocorrentes no território. Então, a Geografia 
descritiva continuará, ela atuou muito até então, e ela é ainda necessária, por que devem 
ser desbravadas as terras desconhecidas, e isso tem que ser através do conhecimento, 
dos ambientes, as paisagens.

A segunda modalidade da Geografia é a de mensuração, quer dizer, medir os 
acidentes e depois transplantar essas medidas para os mapas, o que constitui o objeto 
da Cartografia. Mas a Geografia moderna enveredou-se de uma maneira corajosa, para 
a explicação dos fenômenos territoriais, nas suas causas e efeitos. 

Então, a Geografia moderna, a Geografia de hoje, procura o quê? O conhecimento 
dos fenômenos que têm expansão territorial, quer dizer, não interessa a ela um fenôme-
no que tenha incidência num ponto apenas, o que lhe interessa são os fenômenos que 
têm distribuição territorial, em observância do princípio da extensão. 

A Geografia moderna é científica, tem como preocupação a explicação das causas 
e efeitos, seguindo a clássica definição de Ciência, “scientia est cognitio rerum per causam” 
(“a ciência é o conhecimento das coisas pelas suas causas”).
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A Geografia científica moderna obedece a quatro princípios básicos. O primeiro 
princípio básico é o princípio da extensão. Ou seja, é a distribuição territorial do fenô-
meno, que interessa. O fenômeno em si não é objeto do seu estudo, e sim sua expansão 
territorial. O segundo princípio é da causalidade. Ou seja, o conhecimento das causas 
dessa distribuição territorial. Terceiro princípio, muito interessante, é da conexão. Ou 
seja, o conhecimento não só do fenômeno em si, como dos fenômenos que ocorrem cor-
relatamente, porque não há praticamente fenômeno que ocorra isoladamente. Ele ocor-
re, entrosada e simultaneamente, com outros fenômenos. O quarto princípio, também, 
muito interessante, é o princípio da evolução. Ou seja, a análise da ocorrência territorial 
no passado, presente e no futuro. 

Obediente a esses princípios, a Geografia de hoje trabalha num ambiente de 
maior complexidade, com muito mais riqueza e visando uma maior utilidade. Por isso 
a Geografia moderna é utilitária, na medida em que se coloca na missão de mostrar o 
caminho da melhor solução dos problemas sociais, políticos e econômicos. Nesse parti-
cular, foi muito proveitoso o esforço do Conselho Nacional de Geografia no sentido da 
difusão no País da moderna metodologia da Geografia como ciência.

S.C.: Isso aí, a propósito, [inaudível] Dr. Teixeira de Freitas pensou longamente sobre os problemas territoriais do 
Brasil, e chegou, inclusive, a entrar num debate público sobre a redivisão territorial do Brasil.

Divisão territorial do País é um problema político, mais global. A Geografia mo-
derna, em geral, preocupa-se mais com o estudo dos problemas locais, não do problema 
em si, mas da sua distribuição territorial. Então, uns dos grandes méritos, a meu ver, 
do Conselho de Geografia, foi exatamente promover o desenvolvimento extraordinário 
das atividades geográficas no País, não só sob o ponto de vista quantitativo, como, so-
bretudo, do ponto de vista qualitativo. Por quê? Porque o Conselho montou um sistema 
cooperativo, coordenando as atividades geográficas no País, para que trabalhassem em 
torno de determinadas campanhas, como a Campanha dos Mapas Municipais, a Cam-
panha das Coordenadas Geográficas, e tantas outras mais.

O mais importante para a Geografia nacional, foi passar a atuação como ciência, 
estudando os fenômenos na sua distribuição. Com isso, a Geografia oferece subsídios 
valiosos para a solução dos problemas de toda ordem: problemas políticos, sociais e 
econômicos, que se forem enfrentados à luz da Geografia, certamente, terão soluções 
melhores, mais adequadas, mais inteligentes, mais corretas, mais eficazes. 

Você analisa, hoje, um estudo moderno de Geografia, é uma delícia. É claro, tem 
que descrever o ambiente, isso tem, mas o importante é o seguinte: a análise dos vários 
fenômenos coexistentes, na perspectiva de causa e efeito, no tempo e no espaço. Gran-
de mérito do Conselho de Geografia foi exatamente introduzir essa modernidade na 
atividade geográfica brasileira, e a Revista Brasileira de Geografia dá denominação disso.

S.C.: O senhor se lembra por acaso de algum marco culminante desse pensamento geográfico, desses trabalhos 
que foram realizados por essa época? Algum que tenha chamado mais atenção?

 Marco culminante em termos universais, ou em termos brasileiros?

S.C.: Em termos de repercussão.

Em termos brasileiros, realmente, foi a inserção que o Conselho realizou da 
modernidade científica da Geografia. Agora, em termos práticos devo citar o grande 
trabalho que o Conselho realizou no sentido da divulgação da Geografia do Brasil. 

Por exemplo, a Revista Brasileira de Geografia publicou série de estudos elabo-
rados pelo Prof. Pierre Deffontaines sobre a Geografia humana do Brasil. Aconte-
ce que o Pierre era, internacionalmente, um notável expoente da ciência geográfica 
moderna. Ciência essa muito voltada para os fenômenos humanos, voltada também 
para os fenômenos físicos, fenômenos biológicos, mas, predominantemente, para os 
fenômenos humanos, porque a Geografia como ciência procurou colocar-se de uma 
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maneira utilitária: [a] bem do País, a bem do mundo e a bem da humanidade. O Pier-
re Deffontaines, destacável expoente internacional da ciência da Geografia Humana, 
através do Conselho realizou uma série de estudos que foram publicados na Revista 
Brasileira de Geografia, sobre Geografia Humana no Brasil. Não sei se conheceram Pier-
re Deffontaines?

L.M.: Não, não conheci [risos].

Uma vez eu vim com Pierre Deffontaines aqui ao Pão de Açúcar, ele, com a gra-
ciosa verve francesa, era de uma eloquência, de uma elegância e de uma inteligência, 
de uma cultura admiráveis. A conversa com ele era sempre proveitosa e encantadora. 

Ele veio aqui ao Pão de Açúcar, que naquela ocasião era servido pelo antigo te-
leférico. No alto do Pão de Açúcar havia uma estação metálica, com mirante no topo. 
Chegando lá no alto do mirante, o Pierre ficou calado durante vários minutos.

L.M.: Só admirando a paisagem.

E eu respeitei o silêncio dele, porque naquele silêncio percebi eloquente expres-
são de seu encantamento. Depois de uns dez silenciosos minutos, ele soltou uma frase 
que eu guardei, ele disse o seguinte: “Nous sommes au sommet du triangle triomphal de la 
ville” – “Nós estamos no vértice do triângulo triunfal da cidade”. 

Triângulo triunfal. Por quê? Basta assinalar os encantos paisagísticos nos três 
lados do triângulo triunfal. Num lado do triângulo está o Pão de Açúcar, Copacabana, 
Leblon e, lá no fundo, o Pico da Gávea, Cabeça do Imperador. No outro lado do triân-
gulo, apresenta-se o Maciço da Tijuca com a sua linda cobertura florestal ostentando 
ao centro, como altar, o Pico Corcovado com a estátua majestosa do Cristo Redentor 
(veja bem, é a única grande cidade do mundo que tem no seu bojo uma floresta, foi 
esse um os motivos pelos quais foi escolhida para ser a sede da ECO-92). No terceiro 
lado do triângulo triunfal, encontra-se o Pão de Açúcar, Flamengo, Botafogo, Cidade 
[Centro], a graciosa Ponte Rio-Niterói. E ao fundo o Maciço da Serra do Mar com 
o Dedo de Deus apontando-nos o céu, encantos emoldurados pela formosa Baía de 
Guanabara.

A cidade do Rio de Janeiro tem duas peculiaridades realmente impressionan-
tes. A primeira: é a única grande cidade do mundo que ostenta floresta no seu âm-
bito. Outra singularidade interessante: a cidade do Rio de Janeiro é a única grande 
metrópole no mundo que tem formação linear, porque a cidade se formou ao pé da 
montanha.

Todas as grandes cidades como New York, Paris, Washington, formaram-se em 
planície, portanto, têm formação radial. Rio de Janeiro não, ela tem formação de des-
filadeiro, ela se formou ao pé da montanha, isso lhe assegura uma beleza extraordi-
nária. Mas, por outro lado, lhe traz problemas dificultosos. Problema das inundações, 
problema da circulação, problema das áreas imobiliárias reduzidas.

Você subir ao Pão de Açúcar e ver a cidade aconchegada ao pé da montanha, 
que coisa linda, quanto encanto, esse colorido da paisagem, o verde, azul do mar, cin-
za da cidade, o verde da vegetação, o azul do céu, o branco da nuvem acariciada pelo 
vento. Esse jogo de formas, cores e movimentos é deslumbrante. 

Você sabe quem deu à cidade o título de “Cidade Maravilhosa”? Foi Coelho 
Neto, brasileiro eminente, grande escritor e notável poeta. Em 1908, quando houve 
aqui na Praia Vermelha a Exposição Nacional em comemoração ao Centenário da 
Abertura dos Portos; e foi também nessa ocasião que Augusto Ferreira Ramos, um dos 
organizadores da Exposição, ilustre industrial, viajado, teve a ideia do teleférico do 
Pão de Açúcar. Ele conseguiu no ano seguinte, em 1909, a concessão para a construção 
do caminho aéreo e depois formou a Companhia e construiu o caminho aéreo... 

Onde é que eu estava mesmo?
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L.M. e S.C.: Tratamento geográfico do Brasil e êxtase da Cidade Maravilhosa.

Essa frase do Pierre Deffontaines ficou gravada na minha mente, e, sobretudo, no 
meu coração, indelevelmente. “Nous sommes au sommet du triangle triomphal de la ville”. 
Que frase linda!

L.M.: Poético.

Um verdadeiro poema. Pois bem, esse Deffontaines era realmente, na época, o 
maior expoente da cultura geográfica em termos de Geografia Humana, e, através do 
Conselho Nacional de Geografia, produziu trabalho muito interessante sobre Geografia 
Humana no Brasil, publicada pela Revista do Conselho. É por isso que eu digo que um 
dos feitos mais notáveis, mais impressionantes, mais válidos do Conselho Nacional de 
Geografia foi exatamente essa modernidade na metodologia da Geografia brasileira, e 
aí está um exemplo disso.

O Conselho, nessa linha, procurou então formar técnicos de modernidade. Foi 
trabalho muito interessante, realizado pelo Conselho, compreendendo a formação de 
geógrafos, propriamente dito, quer dizer: geógrafos cientistas. A formação de enge-
nheiros geodésicos para o levantamento de coordenadas geográficas, e a formação de 
cartógrafos. 

O Conselho aplicou-se, de maneira muito dedicada, muito objetiva, na formação 
desses técnicos modernos. Reuniu um grupo expressivo da ordem de uns 20 rapazes, 
das universidades, que se interessaram em fazer a carreira geográfica. O Conselho pro-
porcionou a eles, aqui no Brasil, estudo no campo com professores, sobretudo france-
ses, mas também alemães. Vieram Deffontaines, Clarence Jones, Leo Waibel e outros. 
Esses rapazes, depois do ensino prático com esses professores, foram mandados ao 
exterior para fazer cursos em universidades especializadas: universidades americanas, 
francesas, alemãs.

E o Conselho conseguiu formar um grupo de geógrafos modernos, que desenvol-
veram trabalhos interessantes que a Revista de Geografia publicou em grande quantida-
de. Além dos geógrafos, o Conselho formou, também, engenheiros para levantamentos 
de coordenadas geográficas, engenheiros geodesistas, e cartógrafos para o preparo mo-
derno de mapas do Brasil. Com o Conselho de Geografia, aliás o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, constituiu-se então no maior produtor de mapas impressos no 
Brasil. Ainda existe a gráfica?

L.M.: Existe.

A Gráfica ainda está publicando mapas?

L.M.: Está sim. Nesse período inicial do Conselho o senhor já deu essa informação, mas eu gostaria que o 
senhor, se possível, explicitasse um pouco mais. Por exemplo, como é que era feita a ligação entre várias institui-
ções científicas da época como a AGB, Academia de Ciências, Instituto Pan-americano de Geografia e História, 
com o Conselho Nacional de Geografia? Que tipo de informação, vamos dizer assim, que vocês trocavam? 

O Conselho de Geografia foi montado dentro da filosofia ibgeana, no sentido de 
ser o Conselho sistema cooperativo no País das atividades geográficas. Então, foi mon-
tada estrutura abrangente procurando congregar as atividades de todas as instituições 
que no País faziam Geografia, inclusive as instituições privadas, não apenas nas institui-
ções oficiais. Ou seja, os serviços federais, os serviços estaduais, os serviços municipais, 
mas também as instituições privadas, como as Sociedades de Geografia, como os Insti-
tutos etc. Ainda mais na organização do Conselho Nacional de Geografia, foi prevista 
a participação individual, pessoal, dos geógrafos, dos professores, dos estudiosos, isto 
é, dos especialistas. 

Por exemplo, um corpo de consultores técnicos foi constituído com técnicos na-
cionais e técnicos estaduais. Através deles, o Conselho mobilizou os intelectuais mais 
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credenciados nas especializações geográficas respectivas. Para se ter um ideia, no âm-
bito federal, formamos um corpo de consultores técnicos, cerca de 30, a nata da cultura 
geográfica brasileira. Então, foi consultor técnico o General Rondon, foram consultores 
técnicos todos os grandes intelectuais da época, o Prof. Sampaio Ferraz... enfim - assim 
de cabeça não me recordo - mas a nata, realmente a nata. 

E o Conselho fez pesquisa mediante questionário que distribuiu a cada um des-
ses consultores; um questionário sobre a atividade geográfica específica de cada um. 
Então, o General Rondon sobre exploração, o Sampaio Ferraz sobre a climatologia, e 
por aí afora. E a Revista publicou os questionários. São uns primores de síntese dos co-
nhecimentos geográficos nesses diferentes setores.

Por outro lado, o Conselho procurou articular-se com as instituições privadas 
que trabalhavam em Geografia. Exemplo bem nítido dessa coligação com as entidades 
privadas ocorreu com a Sociedade Brasileira de Geografia, que era, até então, socieda-
de privada mais ativa em estudos geográficos do Brasil. Tanto assim, que a Sociedade 
de Geografia era a Instituição que promovia os Congressos Brasileiros de Geografia. 
Acontece que, na época, os congressos estavam paralisados durante muitos anos, então 
o Conselho de Geografia articulou-se com a Sociedade de Geografia que, assim, pôde 
retomar os Congressos de Geografia. Então foi realizado o Nono Congresso em Floria-
nópolis, que foi um sucesso.

L.M.: Na década de 1940, não foi? 

É, por aí. Depois o Décimo Congresso foi no Rio de Janeiro. A realização des-
se Congresso foi possível graças ao apoio do Conselho, apoio generoso, apoio total. 
É claro, a Sociedade de Geografia deu nome, a tradição, mas de maneira geral toda a 
organização, todo o preparo, todas as despesas foram assumidas pelo Conselho. O No-
noCongresso de Geografia foi um sucesso extraordinário, dele deu noticiário bastante 
extenso, bem como do Décimo Congresso.

[Final da Fita 2-A]

A atuação do Conselho no âmbito internacional realmente foi sensacional. Basta 
relatar alguns fatos notáveis – o Brasil oficialmente não participava da União Geográfica 
Internacional. Pois bem, criado o Conselho de Geografia foi de pronto providencial já a 
adesão oficial do Brasil à União Geográfica Internacional.

A adesão foi solene: no Palácio Itamaraty, o Ministro das Relações Exteriores 
entregou a declaração de adesão ao Prof. De Martonne, Secretário-Geral da União. Daí 
o Brasil passou oficialmente a participar dos Congressos Internacionais de Geografia, 
que são realizados pela União Geográfica Internacional. 

De fato, em seguida, houve o Congresso em Lisboa, em 1939, ao qual o Brasil 
mandou delegação bem expressiva. Éramos uns 20 e tantos delegados e eu chefiei a 
delegação. E aconteceu nesse Congresso de Lisboa um fato extraordinário. Foi eleito 
um brasileiro para Vice-Presidente da União Geográfica Internacional, o que imprimiu 
destacada posição da Geografia brasileira no cenário cultural internacional.

L.M.: Quem foi essa pessoa, professor?

Bom, por coincidência fui eu [risos].

L.M.: Mais uma vez a mão do destino [risos].

De fato, mais uma vez a mão do destino me empurrando. Agora, outro fato 
quanto ao relacionamento internacional de Geografia brasileira, também extremamen-
te notável, foi o seguinte: o Brasil foi um dos fundadores do Instituto Pan-americano 
de Geografia e História, que é a segunda instituição geográfica internacional; a mais 
importante depois da União Geográfica Internacional. É claro que a União Geográfica 
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Internacional atua em abrangência maior, enquanto o Instituto Pan-americano de Geo-
grafia e História atua restrito ao ambiente pan-americano. 

O Instituto Pan-Americano de Geografia e História teve o Brasil como um dos 
fundadores. Mas o Brasil desligara-se do IPGH havia cerca de dez anos. O Conselho, 
então, promoveu a volta do Brasil ao IPGH; e, nesse particular, Macedo Soares teve 
atuação decisiva. A volta deu-se na solenidade do IPGH, linda, lá no México, presentes 
o Ministro das Relações Exteriores mexicano, o nosso Embaixador no México, vários 
embaixadores. Depois houve um coquetel na Embaixada brasileira, com a presença do 
Corpo Diplomático. Coube-me a grande honra de ser o Delegado, representante do 
Brasil, para a efetivação do seu retorno ao IPGH. 

Aconteceu outro fato realmente notável: é que, pouco depois, o IPGH resolveu 
criar a sua Comissão de Geografia e atribuiu ao Brasil a instalação dessa Comissão, a 
qual, então, se instalou no Rio de Janeiro, e foi atribuída a presidência dessa Comissão 
a um brasileiro, por coincidência quem vos fala.

O Conselho de Geografia deu substancial apoio à instalação e ao funcionamento 
da Comissão Pan-americana de Geografia. Assim, essa Comissão Internacional pôde 
realizar, logo em seguida, a Primeira Reunião Pan-americana sobre Geografia, aqui no 
Rio de Janeiro. Realmente o Conselho desenvolveu na Reunião trabalho bem expressi-
vo, apresentando estudos interessantes, e a Geografia brasileira de fato ganhou grandes 
foros no País e fora do País.

L.M.: Professor a gente conhece a particularidade de o Macedo Soares ter sido presidente durante um período 
contínuo, desde a criação do Instituto em 1936 até 1950. Quer dizer, atuou por longo tempo da História do 
Brasil, incluindo o período do Estado Novo, depois o Governo Dutra e o início do 2º Governo de Getúlio Vargas. 
A que se deve o fato dele ter sido durante todo esse período Presidente do IBGE? Macedo Soares. Fale um 
pouquinho dele.

A personalidade de Macedo Soares foi realmente excepcional, sob todos os pon-
tos de vista. Ele, a meu ver, foi notável politicamente, administrativamente, foi notável, 
sobretudo, culturalmente. Tanto assim, que houve um período longo em que era presi-
dente, simultaneamente, das três instituições culturais mais importantes do País: Presi-
dente da Academia Brasileira de Letras, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e Presidente do IBGE. 

Veja bem, a Academia Brasileira de Letras é, indiscutivelmente, a maior expres-
são cultural da inteligência brasileira, no campo das letras. O Instituto Histórico e Ge-
ográfico Brasileiro é, sem dúvida, a mais respeitável Instituição cultural brasileira, em 
termos de História. E o IBGE, na época, era evidentemente a maior instituição brasileira 
em termos de pesquisa geográfica e estatística. 

Pois bem, ele então era presidente das três simultaneamente. Por quê? Porque se 
nessas presidências não auferia vantagem pecuniária alguma, pelo contrário. Por quê? 
Por causa do entusiasmo dele, do idealismo dele, da sua pureza de sentimentos, do 
seu elevado patriotismo, da sua primorosa inteligência, da sua extraordinária cultura. 
Personalidade realmente admirável pela sua intelectualidade, pela sua pureza, pelo sue 
patriotismo; por causa dos nobres sentimentos. Ele, por exemplo, se engajou no IBGE, 
fascinado pelo encanto da sua ideologia. Porque o IBGE realizou notável modernidade, 
implantando estrutura democrática, mediante a coordenação, a cooperação de ativida-
des especializadas, desenvolvidas pelos específicos órgãos federais, estaduais e munici-
pais, e também pelos órgãos particulares que atuam nas duas especialidades: num caso 
a Geografia, noutro caso a Estatística.

O IBGE inseriu-se admiravelmente na história da administração brasileira, talvez 
mesmo na história da política brasileira, porque o IBGE apresentou exemplo, e é pena 
que esse exemplo não tenha se multiplicado, exemplo admirável de como é proveitoso, 
como é valioso, como é, sobretudo, profícuo, um sistema cooperativo de atividades 
específicas nesse Brasil gigantesco, tão necessitado do bom aproveitamento de esforços 
dos seus filhos.
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L.M.: Com uma dimensão continental.

[Final da Fita 2-B]

 Como é normal, quando termina o mandato de um governo e assume governo 
novo, os ocupantes dos cargos de confiança - nos ministérios, nas autarquias e nas de-
mais instituições oficiais - solicitam demissão para deixar livre ao novo governante a 
escolha dos seus auxiliares diretos. Assim, quando Getúlio Vargas foi eleito Presidente 
da República, Macedo Soares pediu demissão do cargo de Presidente do IBGE.

L.M.: A gente queria conhecer um pouquinho mais os trabalhos que o Conselho Nacional de Geografia desen-
volveu durante o período em que o senhor foi Secretário-Geral. Primeiramente, fala pra gente qual o papel do 
Secretário-Geral do Conselho Nacional de Geografia. O que competia a ele?

Naquela ocasião o IBGE era composto de dois Conselhos: o Conselho Nacional 
de Geografia e o Conselho Nacional de Estatística. Cada Conselho tinha por missão co-
ordenar a colaboração de todos os órgãos oficiais e também privados, que trabalhavam 
em Estatística de um lado e em Geografia do outro. Coordenar, objetivamente, para a 
realização de determinados programas de interesse nacional. 

Havia o Presidente do Instituto, que era o Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, aliás, presidente excepcional, pela sua inteligência, pela sua capacidade de 
trabalho, pela sua representatividade, pelo seu prestígio, pelo seu patriotismo, pelo 
conhecimento profundo dos problemas brasileiros. Realmente, era personalidade de 
excepcional projeção não só no País como no exterior. No País, por exemplo, Macedo 
Soares foi Presidente do IBGE e ao mesmo tempo Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e, também, Ministro das Re-
lações Exteriores.

Por aí se vê quão valorosa era sua personalidade, tão respeitada nos superiores 
ambientes culturais e políticos do País; no desempenho dos seus cargos, com brilho, 
como demonstrou sua extraordinária capacidade, sua extraordinária inteligência, a sua 
extraordinária cultura. Autor de muitos livros históricos, geográficos, políticos, literá-
rios, enfim, foi realmente personalidade magnífica que se inseriu, com brilho excepcio-
nal na história da cultura nacional.

O IBGE teve, com Macedo Soares, o privilégio de ser dirigido por pessoa da mais 
alta categoria moral, cultural, científica, intelectual e política. Cada Conselho compo-
nente do Instituto tinha como órgão executivo central a Secretaria-Geral, à qual cabia 
função muito importante, porque devia congregar todas as colaborações no sentido de 
que as determinações e programas aprovados pela Assembleia Geral fossem realmente 
concretizados e realizados.

L.M.: E o Secretário-Assistente? 

O Secretário-Assistente era o principal colaborador do Secretário-Geral, que ti-
nha de se apoiar numa equipe, por isso na Secretaria atuava um grupo selecionado de 
executivos, para realizar tarefas por ele determinadas. A função do Secretário-Geral tal-
vez pudesse ser comparada como a do comandante, fazer com que os auxiliares traba-
lhassem [risos], realizando de maneira coordenada, os estudos e tarefas que lhe fossem 
determinadas. 

L.M.: O senhor foi Secretário-Geral desde a fundação até quando?

Desde a criação do Conselho, em 1937, até 1951. Foram cerca de 14 anos.

L.M.: Foi um período contínuo?
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Foi. Durante quase 14 anos, na direção da Secretaria, coube-me participar da ta-
refa de promover que se cumprissem as decisões da Assembleia Geral, também, é claro, 
as instruções e ordens do Presidente Macedo Soares.

Coube-me colaborar na tarefa de implantar o Conselho de Geografia, de definir 
os seus programas de ação, e de movimentar os serviços coordenados pelo Conselho 
para a execução dos trabalhos programados. A começar pela instalação do Conselho 
como um sistema nacional de cooperação, destinado a congregar os esforços dos Servi-
ços Geográficos do País, de todas as esferas: federal, estadual e municipal e, inclusive, 
da esfera privada. 

Então, minha primeira tarefa foi, exatamente, a implantação dos órgãos do Con-
selho. A começar pelo órgão superior, deliberativo, que é a Assembleia Geral, a qual 
era formada por representantes dos governos da União e governos de todos os estados, 
segundo as diretrizes do Presidente do Instituto. 

Essa Assembleia Geral reunia-se anualmente e deliberava sobre as campanhas, 
sobre os trabalhos que o Conselho deveria desenvolver em seguida, movimentando a 
extensa rede de numerosos órgãos executivos, abrangendo todo o território brasileiro. 
Eram órgãos executivos os Diretórios: o Diretório Central, no âmbito da administração 
federal; os Diretórios Estaduais, cada um no âmbito do respectivo estado; e os Diretórios 
Municipais, no âmbito de cada município. Essa extensa rede de órgãos tinha por missão 
não só executar os trabalhos específicos da alçada de cada um, como também promover, 
junto a cada administração respectiva, a colaboração dos órgãos competentes. 

Vou dar um exemplo que elucida bem o funcionamento desse sistema de coo-
peração: é o caso dos mapas municipais. A Assembleia Geral decidiu que houvesse a 
Campanha dos Mapas Municipais, e, para isso, foi mobilizado todo o sistema. E coube 
a cada Diretório Municipal mobilizar a sua Prefeitura, quanto aos serviços municipais 
que executavam trabalhos de caráter geográfico, ativando-os em favor da elaboração do 
respectivo mapa municipal. 

No caso, a primeira missão do Conselho foi a implantação dessa imensa rede de 
Diretórios, atingindo todos os municípios brasileiros. Segunda tarefa: definir determi-
nadas campanhas, isso através da Assembleia Geral, e terceira tarefa: convocar todos os 
Diretórios para que essas campanhas, esses projetos aprovados pela Assembleia Geral 
fossem realmente executados a contento.

L.M.: Professor fale agora da importância e da relevância também dos trabalhos que foram feitos no CNG durante 
o período que o senhor foi Secretário-Geral. Tem uma série de publicações como a própria Revista Brasileira 
de Geografia, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, o Boletim Geográfico, a ideia da criação da Biblioteca 
Geográfica Brasileira, o estudo para a localização do sítio da nova capital, enfim, esses trabalhos relevantes.

Realmente, o Conselho devotou-se em trabalhos de grande envergadura, não só 
na área de Geografia propriamente dita, mas também na da Cartografia. Conseguiu 
realizar tarefas muito válidas, muito importantes. 

Por exemplo, trabalho notável a meu ver em relação à Geografia, foi a implanta-
ção no País da moderna metodologia geográfica. A Geografia experimentou evolução 
metodológica acentuada e tornou-se atividade cultural da maior importância, da maior 
significação. Tanto assim que hoje a Geografia é considerada como uma das pesquisas 
mais úteis, inclusive para o planejamento dos programas políticos, sociais e econômicos. 
Por uma razão nítida: a Geografia moderna não se limita ao conhecimento do território 
em si, mas conhecer os fenômenos, sobretudo, os fenômenos humanos, além dos físicos, 
biológicos, que ocorrem no território, fenômenos esses que tenham expansão territorial. 

O estudo feito hoje pela Geografia é de muita profundidade, porque não se limi-
ta a estudar apenas como um determinado fenômeno se distribui pela terra, mas quer 
saber também a causa: as causas dessa distribuição; o entrosamento do fenômeno com 
outros fenômenos que ocorrem simultaneamente; como o fenômeno ocorreu no passa-
do para um cotejo com relação ao presente, e daí fluir perspectivas e projeções sobre o 
provável comportamento no futuro.
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Portanto, com este poder de captação dos conhecimentos, a Geografia realmente 
tornou-se extremamente útil, extremamente valorosa e fecunda, porque é hoje cultura, 
não apenas teórica, mas, também, com sentido prático, objetivo, pragmático muito im-
portante.

L.M.: Saiu daquela coisa meramente descritiva pra ser algo mais profundo e concreto.

É, e a Geografia tem três comportamentos metodológicos: um é descrever; outro 
é dimensionar; e o terceiro, o mais importante, é explicar. Esse comportamento, no sen-
tido da explicação, caracteriza a moderna Geografia. Um dos trabalhos meritórios do 
Conselho foi a introdução no Brasil, de maneira nítida, abrangente, consistente, moder-
na, metodologia da Geografia. 

E o que o Conselho fez? Ele tomou a iniciativa muito válida de formação de ge-
ógrafos modernos. Convocou jovens, que se interessavam por ingressar na carreira da 
pesquisa geográfica, e formou uma quantidade boa, cerca de uns 30 jovens geógrafos 
modernos. Para isso convocou eminentes professores de Geografia estrangeiros, que 
vieram ao Brasil; e esses jovens tiveram aulas com esses grandes geógrafos, como Leo 
Waibel, [Pierre] Monbeig, Clarence Jones, Pierre Deffontaines, e outros mais, no sentido 
de um ensino prático e intensivo, em excursões no campo.

Depois mandou esses estudantes jovens ao exterior para fazerem cursos de espe-
cialização em universidades estrangeiras, nos Estados Unidos e na Europa, exatamente, 
naquelas universidades mais conceituadas, mais especializadas na moderna Geografia. 
Formou-se, assim, um grupo realmente valoroso de geógrafos, que depois passaram a 
trabalhar no Brasil desenvolvendo trabalhos valiosos, grande parte deles publicados na 
Revista. 

Outro feito digno de apreciação foi a questão das publicações. Realmente, o que 
o Conselho de Geografia implantou e conseguiu realizar em termos de publicação, foi, a 
meu ver, notável. A começar pela Revista Brasileira de Geografia, que surgiu em janeiro de 
1939, com expressiva coincidência, que foi a seguinte: em janeiro de 1939, foi descoberto 
o petróleo em Lobato, na Bahia. Assim, no mês de janeiro, surgiu a nossa revista dando 
ao mundo afirmação cultural da maior significação, e, também, no mês de janeiro de 
1939, jorrou o petróleo, numa afirmação ao mundo da pujança econômica brasileira. Foi 
coincidência, realmente, interessante quanto à projeção do Brasil. 

O Conselho também lançou a Biblioteca Geográfica Brasileira, que publicou, e ainda 
continua publicando, trabalhos valiosos sobre a Geografia. Não há dúvida de que o setor 
das publicações desenvolveu divulgação realmente valiosa da nossa cultura geográfica.

L.M.: Professor, nesse período de formação da Geografia no Brasil, houve alguma dificuldade dela se firmar 
como ciência? Teve muito dilema pra colocar na cabeça das pessoas que era preciso fazer uma Geografia nova, 
uma Geografia científica?

Não houve, a meu ver, contestação, pelo menos aparente, porque essa evolução 
já vinha, de certa maneira, se processando, embora lentamente.

Na realidade, anteriormente, geógrafos esclarecidos já vinham trabalhando pela 
modernidade da Geografia brasileira. Vou citar um exemplo: o eminente Prof. Delga-
do de Carvalho, geógrafo notável, muito inteligente e culto, com a mentalidade das 
universidades europeias, ele dedicou-se a estudos geográficos publicando importantes 
trabalhos e, no seu tempo, já pugnava para que houvesse no Brasil a aplicação da me-
todologia moderna na Geografia. Havia, também, na Academia Brasileira de Ciências 
um movimento nesse sentido. Tanto assim que o surgimento do Conselho se deu pela 
confluência de duas correntes de opinião: uma vinda da Geografia da Academia Brasi-
leira de Ciências e outra vinda dos estatísticos, sob o comando de Teixeira de Freitas, no 
sentido de haver, no País, nacional instituição para desenvolver a Geografia.

Na história da formação do Conselho está assinalado que, em 1931, se não me 
falha a memória, o Prof. Sampaio participou do Congresso Internacional de Geogra-
fia, promovido pela União Geográfica Internacional, que é realmente a instituição mais 
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atuante de Geografia no mundo, em favor da modernização da Geografia. O Prof. Sam-
paio voltou desse Congresso Internacional de Geografia, e, como membro da Academia 
Brasileira de Ciências, sensibilizou a Academia no sentido de ser efetivada a adesão do 
Brasil à União Geográfica internacional. Para isso, nos termos dos estatutos, a União 
deveria ter constituído no Brasil um Comitê da União.

A Academia Brasileira movimentou-se, naquela ocasião, com a ideia de formar 
esse Comitê, mas não conseguiu, porque o funcionamento de um Comitê exigia dispên-
dios, exigia ter sede, realizar e publicar trabalhos, para os quais a Academia não tinha 
condições. Mais tarde, quando foi criado o CNG, a Academia Brasileira de Ciências vol-
tou à baila com a questão, pugnando pela adesão do Brasil à União Geográfica Interna-
cional, e procurou o Ministério da Agricultura, Odilon Braga, porque naquela ocasião 
funcionava a Seção de Estatística Territorial, no Ministério a Agricultura e foi essa Seção 
o embrião do futuro Conselho.

[Final da Fita 3-A]

L.M.: O que eram as Campanhas Geográficas, que foram realizadas no período de 1937 a 1945? Qual era o 
objetivo delas? Como é que funcionavam essas Campanhas?

Essas Campanhas Geográficas foram lançadas, num primeiro período, em cone-
xão nítida com os preparativos do Recenseamento Geral de 1940. O Conselho de Geo-
grafia foi criado em 1937. O IBGE já tinha iniciado os preparativos do Recenseamento 
Geral da República, e, a partir daí, esses preparativos tomaram grande impulso, de 
modo que, com êxito, o Censo de 1940 realizou contagem precisa da população brasi-
leira, e da atuação da sua gente. 

Então, o IBGE entendeu que os preparativos, para a boa realização do Censo, 
exigiam a colaboração da Geografia, especialmente no que se referia ao conhecimento 
do território municipal. Ou seja, o conhecimento exato dos limites de cada município, 
das divisas interdistritais, e dos limites dos estados, de forma que os levantamentos es-
tatísticos do Censo tivessem, corretamente, o seu enquadramento territorial. Então, foi 
baixado pelo governo, por sugestão do IBGE, o Decreto-Lei 311, eu não me lembro bem 
a data, mas Decreto esse que foi...

L.M.: A conhecida Lei Geográfica do Estado Novo?

Exatamente. Foi cognominada Lei Geográfica do Estado Novo. Porque o Decreto-
-lei nº 311, com vista à plenitude dos preparativos do Censo de 1940, estabeleceu como 
peças fundamentais desses preparativos, a descrição dos limites nacionais, estaduais, 
municipais e das divisas interdistritais, bem como – e sobretudo - a elaboração do mapa 
de cada município brasileiro...

L.M.: Bom, estávamos nas Campanhas Geográficas.

Assim, logo de início, o Conselho de Geografia empenhou-se na elaboração de 
importantes trabalhos geográficos, na perspectiva do Recenseamento Geral de 1940. 
Graças a Deus, o Conselho cumpriu a sua missão com êxito razoável, dadas as condi-
ções na época que eram bem precárias. Mas, na realidade, conseguiu-se a definição de 
todas as divisas interestaduais, intermunicipais e interdistritais, e conseguiu-se o mapa 
de cada município. Depois então o Conselho passou a desenvolver trabalhos, progra-
mas, campanhas, objetivando a realização de pesquisas geográficas, levantamentos ge-
odésicos, mapeamentos, bem como de publicações. Ainda, também, da participação em 
atividades culturais do País e do mundo, em especial da participação em congressos, 
e em outros encontros culturais, promovidos por instituições geográficas brasileiras e 
estrangeiras.

Nesse ponto, o trabalho do Conselho foi muito interessante, porque, por exem-
plo, no Brasil havia a Sociedade Brasileira de Geografia, que, tradicionalmente, pro-
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movia a realização dos Congressos Brasileiros de Geografia. Pois bem, quando foi ins-
talado o Conselho havia dez anos que a Sociedade de Geografia não tinha conseguido 
realizar esses Congressos. Aí o Conselho articulou-se com a Sociedade, mobilizou os 
elementos e, com isso, a Sociedade de Geografia retomou os Congressos de Geografia, 
realizando o Nono Congresso em Florianópolis, em 1940, e depois o Décimo Congresso, 
aqui no Rio de Janeiro. 

Outro fato, realmente importante, na área cultural, pois colocou o Brasil em po-
sição bastante elevada no cenário da cultura geográfica internacional, foi o posiciona-
mento do Brasil nas instituições culturais geográficas do mundo. São duas das mais 
importantes: uma a União Geográfica Internacional; e outra, o Instituto Pan-americano 
de Geografia e História, sendo a União Geográfica Internacional a mais importante, a 
mais abrangente. 

O Brasil não fazia parte da União Geográfica Internacional. Criado o Conselho, 
no próximo ato da sua criação, determinou-se a adesão do Brasil à União Geográfica In-
ternacional, adesão essa que foi efetivada, aliás, numa solenidade muito expressiva no 
Itamaraty. O Brasil passou então a participar dos Congressos Internacionais de Geogra-
fia promovidos pela União Geográfica, de modo que do Congresso em Lisboa o Brasil 
participou com expressiva delegação. Houve eleição nesse Congresso de Lisboa, e um 
brasileiro foi eleito Vice-Presidente da União Geográfica Internacional.

Em relação ao Instituto Pan-Americano de Geografia e História - IPGH, situação 
parecida ocorreu. O Brasil foi um dos fundadores do Instituto, mas depois ele se des-
ligou algum tempo depois. Com a criação do Conselho, foi efetivada a volta do Brasil 
ao IPGH, em solenidade muito expressiva. Delegado brasileiro entregou o pedido ofi-
cial da retomada da filiação ao Instituto, numa sessão solene, à qual compareceram o 
Embaixador do Brasil [e] vários embaixadores dos países americanos. O Brasil voltou 
ao seio do IPGH e, mais tarde, por sugestão sua o IPGH resolveu criar a sua Comissão 
Pan-americana de Geografia. 

Então o Instituto atribuiu ao Brasil a presidência dessa Comissão, entregando-a 
a um brasileiro, que instalou a Sede da Comissão no Rio de Janeiro. Portanto o Conse-
lho desenvolveu atuação bem importante no setor cultural, pois colocou o Brasil em 
posição de grande destaque nos meios nacionais e internacionais da cultura geográfica. 
Outro setor – não sei se já falei sobre ele – muito produtivo, foi o das publicações; Re-
vista Brasileira de Geografia, Boletim Geográfico, Biblioteca Geográfica Brasileira, sobretudo, a 
Revista, que conquistou, de imediato, além do conceito, não só no País como também no 
exterior. Por quê? Porque passou a publicar numerosos estudos geográficos, elaborados 
à luz da moderna metodologia geográfica; sendo que dos artigos da Revista apresentava 
resumos em francês, inglês, italiano, alemão, esperanto.

L.M.: E em esperanto? 

É, até em esperanto, e os artigos todos muito bem ilustrados. Então, a matéria 
cultural da Revista era realmente tão bem apresentada, tinha um cunho científico tão 
nítido, que conquistou de pronto o acolhimento, a aceitação, o apreço das instituições 
geográficas, as internacionais inclusive. Outro setor que desenvolveu trabalho, a meu 
ver, também muito interessante, foi o setor cartográfico, empenhado no mapeamento 
do território brasileiro, destacando-se a Campanha dos Mapas Municipais. Além disso, 
o Conselho de Geografia também teve o encargo do preparo da Carta Geográfica do 
Brasil, e enfrentou essa missão de maneira nítida, determinada e eficaz. Por exemplo: o 
Conselho realizou uma campanha de levantamento das coordenadas das sedes muni-
cipais brasileiras.

L.M.: Que período foi esse?

Foi no período mais intenso de 1940-1946. Então, o que fez o Conselho de Geo-
grafia? De início, verificando que não havia no País técnicos disponíveis para fazer o le-
vantamento das coordenadas, instituiu um curso para formação de geodesistas. O curso 
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foi dado pela maior autoridade no Brasil em Geodésia e Cartografia, que foi o eminente 
Prof. Allyrio Hugueney de Mattos, professor catedrático da Astronomia e Geodésia na 
escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde ali eu me formei (turma 1927). Então o Prof. 
Allyrio formou uma equipe em torno de 20 engenheiros, que passaram então a fazer 
levantamento intensivo de coordenadas geográficas das cidades brasileiras. Essa foi a 
maior campanha geodésica no País de todos os tempos.

Como se sabe, as coordenadas geográficas são indispensáveis para o posiciona-
mento, no mapa geral, dos mapas parciais. Tendo o mapa e um município, por exem-
plo, para projetar os seus dados no mapa do estado ou no mapa geral do Brasil, há a 
necessidade de um ponto de referência, para a sua devida localização. Esse ponto é de-
finido pelas coordenadas geográficas da cidade, sede municipal. Por isso, a Campanha 
do Levantamento das Coordenadas Geográficas das cidades brasileiras, realizado pelo 
Conselho, teve correlação técnica com a Campanha dos Mapas Municipais.

L.M.: Fala pra gente um pouquinho das Assembleias Gerais. Qual era o papel dos Diretórios Regionais nessas 
Assembleias Gerais, e como era feita a representatividade? O senhor já falou pra gente que ela acontecia uma vez 
por ano, sempre em julho aqui no Rio de Janeiro.

A Assembleia Geral, realmente, não só na área geográfica como na área estatísti-
ca, era o órgão supremo de decisão de cada Conselho Nacional.

Faziam parte da Assembleia representantes do governo federal e de todos os 
governos estaduais. Essas Assembleias reuniam-se aqui no Rio de Janeiro, no mês de 
julho, quando eram debatidos os problemas da Estatística na sua Assembleia, da Geo-
grafia na outra Assembleia. Então, eram tomadas decisões sobre a realização, em âmbi-
to nacional, de determinadas campanhas, trabalhos, projetos, e programas específicos.

L.M.: Era assim um tipo de prestação de contas? Vamos dizer do Conselho para o pessoal da Assembleia Geral? 
Poderia se colocar nesse...

Havia a obrigação dos Diretórios, do Central e dos Estaduais, de apresentar rela-
tórios anuais das suas atividades. A Assembleia Geral, então, estabelecia os programas, 
definia as atividades que deveriam ser realizadas com a participação de todos os Dire-
tórios dos Conselhos. 

A atuação de cada Diretório (Central, Estadual, Municipal) não era propria-
mente executiva, era coordenadora. Por exemplo, ao Municipal cabia mobilizar a 
Prefeitura municipal, no sentido dos órgãos executivos pertinentes executarem os 
trabalhos, previstos nos programas aprovados pelas Assembleias do Conselho de Ge-
ografia, como o Conselho de Estatística. Era engenhoso o sistema cooperativo, objeti-
vando compreensiva conjunção de espaços em favor dos empreendimentos comuns. 
Assim, o IBGE deu ao Brasil demonstração eloquente do êxito da metodologia admi-
nistrativa, em termos de cooperação, a qual, inclusive, é exemplo de comportamento 
democrático.

L.M.: Pois é, nesse ponto que eu queria tocar com o senhor. Quer dizer, o governo Getúlio, o próprio Conselho e 
o IBGE, nasceram no período do Estado Novo, no período de ditadura, vamos dizer assim, quer dizer, uma estru-
tura, ele cria assim como o IBGE: representativa, federativa, e... uma coisa independente, uma coisa curiosa...

Exato, realmente a sua ponderação tem sentido. De fato, o modo de ser do IBGE, 
a estrutura do IBGE, a sua função...

L.M.: Uma coisa muito democrática...

Foi, nitidamente, demonstração de democracia atuante, e não de democracia 
teórica...
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L.M.: Professor, diz uma coisa: nas Assembleias Gerais havia algum tipo de, vamos dizer assim, choque de inte-
resses entre o que queria o Diretório Regional e as decisões que eram tomadas nas Assembleias? Existia algum 
tipo de atrito ou era uma coisa realmente de consenso?

Atrito a meu ver nem poderia haver, porque o que a Assembleia realmente obje-
tivava e realizava era somar, era programar iniciativas, projetos e, sobretudo, promover 
recursos. A efetiva execução dos trabalhos programados de mãos dadas. Portanto a 
Assembleia jamais poderia ser objeto de contestação, ou de choques de interesses, ao 
contrário, ela só cuidava de conjugar interesses em torno de programas e realizações, 
proveitosos para todos.

L.M.: Só somando...

Exatamente, só. Tudo que se fazia no Conselho era do interesse da União, dos 
estados e dos municípios, simultaneamente, de modo que não havia motivo para con-
testação, pelo contrário.

L.M.: Professor me diz uma coisa: onde aconteciam essas Assembleias Gerais? Eram sempre no mesmo lugar 
todos os anos? Não?

A Assembleia Geral realizava-se, normalmente, de acordo com a própria lei, na 
Capital Federal, e só em caso excepcional em outra cidade. Por exemplo, houve uma 
Assembleia que foi realizada em Goiânia e, nessa ocasião, o IBGE promoveu o chamado 
Batismo Cultural de Goiânia.

L.M.: Em 1940?

É. Nessa ocasião, a Assembleia Geral foi em Goiânia. E, se não me engano, tam-
bém, houve uma Assembleia Geral em Salvador. Minha memória anda muito falha. O 
Batismo Cultural de Goiânia foi muito expressivo.

L.M. e S.C.: Poderia falar sobre esse acontecimento?

O Batismo Cultural de Goiânia?

S.C.: Aonde sua memória puder. Até onde ela... [risos]

Bem, o simples fato de o Instituto promover suas Assembleias em Goiânia, in-
clusive, ao título de Batismo Cultural de Goiânia, evidencia a acentuada, uma tônica 
cultural do evento. O governo do estado de Goiás tomou valiosas iniciativas de natu-
reza cultural, de modo que ocorreram Exposições, Congressos, Conferências e outras 
iniciativas culturais, além das Assembleias Gerais de Estatística e de Geografia.

L.M.: Memória, pra que te quero? [risos]

Foi acontecimento notável, como tal inserido na História da Cultura nacional.

L.M.: Mas o senhor esteve lá no grande dia da inauguração da capital, de todas aquelas festividades, com o 
senhor Teixeira de Freitas, representando o Presidente do IBGE.

Sim. E, assim, o Conselho atuou na medida das suas forças, atuou de maneira 
dedicada, expressivamente, em favor da grande afirmação cultural de Goiânia.

L.M.: Professor, me diz uma coisa em relação à estrutura do Conselho Nacional de Geografia: no período de 
1937, quando ele foi criado, até mais ou menos o período de 1948, por aí, teve muita mudança na estrutura do 
CNG? Porque em 1945 são criadas as Divisões Cartográficas e Geográficas, o senhor se lembra disso?
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Nesse período, o que ocorreu naturalmente, foi, de início, a instalação, a implan-
tação progressiva dos órgãos componentes do Conselho, inclusive, em todos os municí-
pios; e, em seguida, desenvolvimento progressivo das campanhas e programas sucessi-
vos. E tudo transcorreu harmoniosamente, sem discrepância, sem atropelos, apesar do 
ritmo acelerado das providências.

Assim, o Conselho foi progressivamente crescendo, e a sua ação atingindo, de-
pois de certo tempo, em certas áreas, proporções até mesmo surpreendentes, como no 
caso da Campanha das Coordenadas, da Campanha dos Mapas Municipais, das pu-
blicações geográficas, da participação nos congressos e reuniões culturais, no País e no 
exterior.

L.M.: Professor outra coisa, a Divisão Cartográfica, ela foi instalada assim que foi criada, em 1945, por aí, e a 
Divisão Geográfica só em 1948? Por que teve esse espaço de tempo de três anos? O senhor saberia precisar 
pra gente? Houve alguma prioridade oficial da Cartografia em detrimento da Geografia? Como era a relação da 
Geografia com a Cartografia, nesse momento?

Na realidade, o desenvolvimento da estrutura e das atividades do Conselho não 
ocorreu exatamente da maneira com que você está apresentando. O fato é o seguinte: 
o Conselho procurou programar as suas atividades, simultânea e conjugadamente, no 
sentido do desenvolvimento harmonioso da Geografia do Brasil no seu todo. Então, 
o Conselho ocupou-se, simultaneamente, dos vários setores: do setor geodésico, do 
setor da pesquisa geográfica, no setor de publicações, no setor cultural, no setor do 
mapeamento.

[Final da Fita 3-B]

L.M.: Nós estávamos falando da relação da Geografia com a Cartografia, nesse momento.

Na realidade caminharam juntas, porque o Conselho se ocupou dos trabalhos 
cartográficos e dos trabalhos geográficos, simultaneamente.

L.M.: Em relação, especificamente, à Cartografia e à própria Geografia, como foi a postura do Serviço Geográfico 
do Exército? Ele se sentiu afetado em suas atribuições?

O Serviço Geográfico do Exército é um serviço técnico tradicional respeitável, 
que vem executando excelentes trabalhos cartográficos de interesse do Exército.

O Conselho de Geografia foi criado para missão diferente, não se limitando ape-
nas a executar trabalhos cartográficos, ou seja, o mapeamento do Território Nacional. 
Missão muito mais ampla, aí está à prova, nessa gama enorme de atividades por ele 
desenvolvidas. O Conselho também ocupou-se, é claro, do mapeamento do Território 
Nacional, [e] de início passa atender às necessidades e exigências dos preparativos do 
Censo de 1940. 

O Conselho atuou sempre dentro da sua finalidade, dentro do seu objetivo. O 
Diretório Central do Conselho foi constituído com representantes dos Ministérios, que 
executam serviços geográficos de qualquer natureza. 

Assim, fez parte do Diretório Central, como representante do Ministério da 
Guerra, o próprio Diretor do Serviço Geográfico do Exército. Portanto, o relacionamen-
to do Conselho com o Serviço Geográfico do Exército foi sempre claro, compreensivo, 
objetivo.

L.M.: Professor o que o senhor pensa sobre a criação da Fundação Getulio Vargas? O senhor acha que o IBGE 
perdeu algum tipo de atribuição?

A Fundação Getulio Vargas, da qual eu sou fundador, pois assinei a Ata da sua 
instalação, foi instituída antes do IBGE. A Fundação Getulio Vargas tem outros objeti-
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vos: atua na área da Educação, na área do Ensino, ocupa-se de pesquisa não geográfica, 
mas políticas e econômicas. 

A Fundação, realmente, tem desenvolvido trabalho extraordinário; nela atuaram 
e atuam os grandes mestres da economia brasileira: Gudin, Bulhões, Simonsen. 

Dirigida, desde a sua criação, com sabedoria, pelo eminente brasileiro Luiz Si-
mões Lopes, a Fundação Getulio Vargas criou escola, promoveu cursos para a formação 
de economistas e de administradores. De fato, a Fundação foi criada antes do IBGE, 
com objetivos diferentes, e em nada afetou a missão do IBGE.

L.M.: Com a primeira fase do Governo Vargas, que se estabelece em [19]30, vem uma modernização, uma ne-
cessidade de inserir o Brasil no contexto da modernidade, e, com isso, veio a criação de vários institutos, vários 
órgãos como o próprio DASP, IBGE etc. Então, o senhor acha que existe algum tipo de relação entre a criação 
desses institutos e o momento político? Que tipo de relação pode existir entre esse período da História do Brasil 
modernizador, que se estava vivendo, e a criação desses vários Institutos, como a própria Fundação Getulio 
Vargas, IBGE, DASP e tantos outros?

Bem, pelo menos há uma coincidência no tempo: a formação desses órgãos se 
deu mais ou menos nesse mesmo período. Agora, também há uma coincidência, diga-
mos, de mentalidade: a ideia desses órgãos foi realmente num sentido renovador; isso 
fora de qualquer dúvida. Sendo que o IBGE, talvez de todos esses novos institutos, 
seja aquele que imprimiu maior cunho de modernidade e de brasilidade nesses órgãos 
públicos.

[Final da Fita 4-A]

S.C.: Dr. Leite de Castro, ultimando essa série de entrevistas, vamos perguntar ao senhor: quais as principais 
linhas de trabalhos desenvolvidas pela Geografia à sua época? Dentro dessas linhas, quais foram as mais desen-
volvidas dentro do IBGE, e quem as desenvolveu? 

A pergunta é bastante extensa, pois abrange um bom número de assuntos. Al-
guns deles até mesmo fascinantes. 

Vou citar alguns setores da Geografia que foram mobilizados pelo Conselho, 
com bons resultados, até mesmo surpreendentes. No Setor da Pesquisa Geográfica, o 
Conselho conseguiu dar apreciável desenvolvimento aos trabalhos geográficos brasilei-
ros, no duplo sentido: quantitativo e qualitativo. 

Através de várias campanhas, houve mobilização geral das atividades geográ-
ficas brasileiras, o que significou ativação intensiva das pesquisas geográficas no País. 
Mas, a meu ver, o mais importante foi o aspecto qualitativo, ou seja, o que o Conselho 
conseguiu realizar quanto à adoção da moderna metodologia geográfica nas pesquisas 
geográficas realizadas no País. 

Na realidade, esse foi o mérito maior, o êxito melhor do Conselho quanto às 
atividades geográficas brasileiras. Graças ao Conselho, houve uma motivação muito 
grande, e o Brasil, nesse período, desenvolveu trabalhos geográficos de grande monta. 
Mas como disse e repito, com a tônica da utilização dos modernos métodos da pesquisa 
geográfica.

Nesse particular, o Brasil conseguiu, de fato, penetração muito expressiva nos 
meios internacionais da cultura geográfica. Outro setor, conjugado ao da pesquisa, foi 
o setor das publicações geográficas. As publicações geográficas do Conselho atingiram 
nível cultural esplêndido. Com isso, a Geografia brasileira inseriu-se com êxito na cul-
tura geográfica internacional.

Por exemplo, a nossa Revista Brasileira de Geografia, de imediato, penetrou com 
grande êxito, e foi muito bem recebida em todos os meios culturais internacionais, em 
especial, pela União Geográfica Internacional e pelo Instituto Pan-americano de Geo-
grafia e História. 

No campo da Cartografia, também houve, através do Conselho, uma motivação 
acentuada no sentido da realização de trabalhos, levantamentos no campo. De fato, 
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graças à atuação do Conselho de Geografia, houve intensificação considerável dos le-
vantamentos geodésicos no País. 

O Conselho procurou utilizar as técnicas de levantamento geográfico as mais 
atualizadas. Para isso, promoveu a formação de engenheiros para esses levantamentos 
geodésicos, conseguindo constituir uma equipe excelente para esses trabalhos. 

Outro setor em que o Conselho desenvolveu trabalho bem interessante foi refe-
rente ao intercâmbio cultural. O Brasil, graças à atuação do Conselho, posicionou-se 
muito bem no âmbito da cultura internacional de Geografia. Basta lembrar dois fatos 
importantes. O primeiro foi a adesão do Brasil à União Geográfica Internacional. É gra-
tificante notar que o Decreto 1.527, que criou o Conselho de Geografia, determinou a 
adesão do Brasil à União Geográfica Internacional. 

Assim, o Conselho nasceu ao signo de uma grande projeção internacional. A ade-
são à União foi efetivada, logo em seguida, em ato solene no Ministério das Relações 
Exteriores. Assim, o Brasil passou a participar, efetivamente, das atividades da União 
Geográfica Internacional. De fato, logo em seguida, participou do Congresso Interna-
cional de Geografia em Lisboa, com uma delegação de geógrafos respeitáveis, sendo 
que nesse Congresso Internacional o Brasil obteve a eleição de um brasileiro para Vice-
-Presidente da União Geográfica Internacional. 

O segundo fato de intercâmbio cultural, de maior importância, realizado pelo 
Conselho, foi a volta do Brasil ao Instituto Pan-americano de Geografia e História - 
IPGH. O Brasil foi fundador do Instituto, depois, por motivos que desconheço, ele se 
desligou. Mais tarde, o Conselho promoveu a volta do Brasil ao IPGH, que se efetivou 
numa solenidade muito expressiva lá no México, e, em seguida, o Brasil conseguiu que 
o IPGH criasse a sua Comissão de Geografia, que foi confiada ao Brasil, e a sua presi-
dência foi assumida [por] um brasileiro, e que efetivou a instalação da Comissão, na 
cidade do Rio de Janeiro.

Assim aconteceu, e essa Comissão, logo em seguida, promoveu a Primeira Reu-
nião Pan-americana de Consulta sobre Geografia, no Rio de Janeiro.

L.M.: Onde é professor; no Rio? Em que lugar?

O lugar foi grupo de sala alugada, agora não estou me lembrando exatamente o 
endereço. Mas, enfim, num edifício no Centro da cidade.

L.M.: Mas, sim, o senhor continua...

Bem, como foi dito, o Conselho atuou bastante bem no relacionamento cultural 
internacional. Convém, agora, ser mostrado como atuou com relação à cultura geográ-
fica do País. Foi conseguida pelo Conselho a retomada da realização dos Congressos 
Brasileiros de Geografia, tradicionalmente promovidos pela Sociedade Brasileira de Ge-
ografia. Devido a dificuldades ocorrentes, esses Congressos estavam suspensos havia 
cerca de dez anos. Aí o Conselho, em conexão com a Sociedade de Geografia, conseguiu 
a retomada da realização desses Congressos. Assim houve, em 1940, o Nono Congresso 
Brasileiro de Geografia, em Florianópolis, que teve pleno êxito.

L.M.: Que foi um marco...

Que foi um marco e, mais tarde, houve o Décimo Congresso, aqui no Rio de 
Janeiro, graças à atuação do Conselho de mãos dadas com a Sociedade Brasileira de 
Geografia... [risos]

L.M.: Professor, me diz uma coisa: durante o período em que o senhor foi Secretário-Geral, vários geógrafos 
foram para o estrangeiro para estudar e tudo o mais: Europa, Estados Unidos. Tem até o caso do Prof. Orlando 
Valverde, e vários outros geógrafos. Então queria perguntar uma coisa ao senhor: como eram decididas essas 
viagens? Era um tipo de intercâmbio? Iam profissionais daqui, vinham profissionais de lá? Como funcionava essa 
coisa dos geógrafos que iam fazer uma especialidade no exterior?
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Na realidade, essa foi uma das realizações mais importantes, mais profundas do 
Conselho de Geografia, porque assumiu, integralmente, todos os compromissos, todos 
os encargos para a formação desses geógrafos.

L.M.: Certo.

Então houve uma convocação. Compareceram vários jovens estudantes que de-
sejavam fazer carreira geográfica, e o Conselho contratou-os. Ao lado disso, o Conselho 
também contratou professores estrangeiros para virem ao Brasil. Esses formados como 
geógrafos modernos tiveram aulas práticas, em excursões no campo com esses profes-
sores, aqui mesmo no Brasil.

E, além disso, o Conselho, assumindo integralmente todos os ônus, enviou esses 
jovens formados para fazerem cursos de especialização em universidades dos Estados 
Unidos e da Europa. Mas foi obra do Conselho, tudo iniciativa exclusiva do Conselho, 
tudo realização do Conselho, que assumiu todos os compromissos dessa especialização.

L.M.: Isso era uma coisa periódica, professor? Por exemplo, vai um grupo. Aí esse grupo se forma, e tudo o 
mais; volta, vai outro grupo, era assim que funcionava?

Não. Não havia assim...

L.M.: Uma periodicidade rígida?

O processo foi se formando progressivamente...

L.M.: Ao longo do tempo...

Não havia programação periódica. Ou seja, por exemplo: no ano tal, formar tan-
tos geógrafos. Não. O Conselho lançou a Campanha e deixou em aberto, completamen-
te em aberto, a admissão dos candidatos.

L.M.: Professor, outra coisa: dessas pessoas que foram fazer curso e tudo o mais no exterior, alguma delas 
voltando, aqui pro IBGE, e desenvolvendo os trabalhos geográficos do Conselho e tudo o mais; formou nova 
geração de geógrafos, formou novas escolas? Vamos dizer assim, quem o senhor poderia citar? No caso, se é 
que isso aconteceu...

De maneira formal, isso não foi instituído. Agora, de uma maneira informal, cer-
tamente. Esses geógrafos formados, com a melhor categoria, depois no País, aplican-
do nas pesquisas de campo essa metodologia moderna, certamente a transmitiram aos 
seus auxiliares de pesquisa nos trabalhos de campo realizados. Isso é fora de dúvida.

L.M.: O senhor saberia dar um exemplo de...

A minha memória está muito ruim... [risos] Eu sei, por exemplo, que o geógrafo 
Orlando Valverde instituiu alguns elementos que com ele trabalharam. Também o ge-
ógrafo Fábio de Macedo Soares Guimarães transmitiu a moderna técnica da pesquisa 
geográfica a alguns auxiliares. Agora, tudo isso foi feito de maneira informal.

L.M.: E, professor me diz uma coisa, como é que se dava a interação entre a linha americana e a linha francesa 
na Geografia brasileira?

Em rigor, nem havia nem poderia haver confronto entre as duas culturas, porque 
uma e outra falavam a mesma linguagem da Geografia como ciência. Tanto os profes-
sores europeus, como os professores americanos, observavam os princípios básicos da 
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ciência geográfica. De modo que não havia contestações, nem discordância. De maneira 
que eu não posso mencionar qualquer...

L.M.: Qualquer tipo de confronto...

Qualquer tipo de confronto.

L.M.: Bom, pelo menos por hoje questões assim relativas ao Conselho Nacional de Geografia eu não tenho mais 
nenhuma coisa específica pra perguntar ou pra colocar. Você tem alguma questão, Severino?

S.C.: Gostaria agora que o Dr. Leite de Castro falasse sobre a segunda árvore da sua vida: o Teleférico do Pão de 
Açúcar. Quando é que começou o seu envolvimento, aqui com o Pão de Açúcar, com o bondinho, como é que 
foi essa história?  

Na minha longa vida fui objeto de convocações da Divina Providência. Então, 
com a graça do Senhor, consegui efetivar duas realizações realmente interessantes, que 
estou chamando de árvores: uma árvore cultural, o Conselho de Geografia; e outra 
árvore turística, o novo Teleférico do Pão de Açúcar. Tenho verdadeira fascinação pela 
figura da árvore, que é realmente símbolo maravilhoso, é catedral da natureza.

S.C.: Sabedoria.

Símbolo maravilhoso. A árvore compõe-se de base que é a raiz, de tronco que é 
o suporte, e de copa que é a sua aclamação, através das folhas, dos frutos e flores. Com 
emoção, verifica-se que a árvore espalha sublime manifestações do pensamento huma-
no. Por exemplo, as três Virtudes Teológicas – fé, esperança e caridade. A fé é a raiz da 
Árvore da Virtude; a esperança é o tronco, pois na esperança está na força da virtude; a 
caridade é a copa, onde estão as flores da virtude.

Outro exemplo, a Árvore da Divindade representando a Santíssima Trindade: o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a origem, pois Dele a criação é a raiz; o Espírito 
Santo é a força, o apoio; e o Filho é o Amor, é a flor, é a copa da Árvore Divina. 

Outro exemplo interessante do pensamento humano, em que, realmente, se es-
pelha nitidamente a figura da árvore, é o que pode ser chamado de Catedral espiritual: 
o espírito humano, atuando numa sequência, em que a base é a verdade, a raiz, pois de 
fato a base de toda espiritualidade é a verdade.

Com base na verdade emerge a justiça, como tronco do templo da espiritualida-
de. Com base na justiça surge o amor, com o qual o homem conquista o seu destino de 
felicidade. Exemplos mais poderiam ser apresentados da similitude com a figura da 
árvore. Mas paro aqui, para não abusar da paciência de vocês.

[Final da Fita 4-B]

L.M.: Mais uma vez a gente aqui... Espero que seja a última vez que a gente tira o senhor da sua rotina. Mas 
queria, pra fechar essa pequena série de entrevistas com o senhor, que o senhor, finalmente, falasse da segunda 
árvore que o senhor plantou, sendo que a primeira foi o Conselho Nacional de Geografia. O senhor já... [risos]

Primeira árvore.

L.M.: Primeira árvore [risos]. A árvore. E agora a segunda árvore que é o teleférico novo. Enfim, como é que 
começou esse seu trabalho aqui junto ao teleférico e tudo o mais? Enfim, que o senhor falasse a respeito dessa 
segunda árvore.

O teleférico Pão de Açúcar é, pra mim, fascinante, pois a sua história está impreg-
nada de episódios muito interessantes.

Por exemplo: como nasceu a ideia do teleférico? Em 1908, houve aqui na Praia 
Vermelha a esplêndida Exposição Internacional, comemorativa do Centenário da Aber-
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tura dos Portos do Brasil. Um dos organizadores dessa Exposição de 1908 foi o doutor 
Augusto Ferreira Ramos, industrial, homem viajado, muito culto, dinâmico, empreen-
dedor, que, então, teve a inspiração do teleférico.

Persistindo sua ideia, conseguiu no ano seguinte, 1909, com o então prefeito Ser-
zedelo Corrêa, concessão pra construir e explorar o sistema teleférico Pão de Açúcar; 
sendo que a concessão original previa três trechos: um teleférico da Praia Vermelha ao 
Alto da Urca; o segundo teleférico do Alto da Urca ao Alto do Pão de Açúcar; e o tercei-
ro teleférico do Alto da Urca ao Alto da Babilônia.

Esse terceiro não pôde ser montado porque o Exército assumiu a posse do Alto 
da Babilônia, e não conseguiu que houvesse a implantação do teleférico. Então, foram 
apenas construídos os dois trechos: à Urca um, e ao Pão de Açúcar outro. Augusto 
Ramos conseguiu essa concessão em seu nome e no de Manoel Antônio Galvão, os 
quais constituíram a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar para explorar esses 
teleféricos. 

Em 1908, por ocasião da Exposição que houve aqui, ocorreu fato interessante: 
Coelho Neto, primoroso poeta brasileiro, lançou, daqui, o apelido Cidade Maravilhosa 
para o Rio de Janeiro. Assim, a partir daí, a nossa Cidade passou a ser proclamada, 
exaltada, elogiada ao belo e justo título de Cidade Maravilhosa.

L.M.: E ficou até hoje, professor....

De posse da concessão, em 1909, para explorar os teleféricos por trinta anos, Au-
gusto Ramos conseguiu reunir importantes amigos, e, com eles, constituir a Companhia 
Caminho Aéreo Pão de Açúcar, à qual transferiu os direitos da concessão. 

Ocorreu, então, episódio xistoso, que ele me contou. Procurou um amigo, expli-
cou-lhe o plano do teleférico. Então, o amigo lhe disse: Ramos, o seu projeto está muito 
bonito, mas tem uma falha. Ao que Ramos retrucou: como? Olha que eu estudei o pro-
jeto com muito cuidado!... Tem uma falha, você diz que há um trecho que vai até o Alto 
da Urca, outro trecho que vai até o Alto do Pão de Açúcar. Pois bem, está faltando um 
trecho, o trecho do Alto do Pão de Açúcar para o hospício. [risos]

L.M.: Achou um projeto de louco.

Naquela ocasião o Hospício Nacional estava instalado aqui ao lado, onde é hoje 
a Reitoria da Universidade.

L.M.: Da UFRJ.

Esse episódio pitoresco o Ramos contava sempre com muita graça...

L.M.: Um delírio... [risos]

Constituída a Companhia com capital adequado, Augusto Ramos providenciou 
a implantação desses teleféricos. Para isso, entrou em contato com indústrias de tele-
féricos da Europa, e contratou a implantação do nosso teleférico à Firma J. Pohlig, de 
Colônia, na Alemanha. Essa firma alemã projetou, então, os dois teleféricos e depois os 
construiu. Tudo sob orientação de Augusto Ramos. Afinal, em 1912, ocorreu a inaugu-
ração do teleférico.

L.M.: 1912...

No dia 27 de outubro de 1912, foi inaugurado o primeiro teleférico ligando a 
Praia Vermelha ao Alto da Urca. O segundo, do Alto da Urca ao Alto do Pão de Açúcar, 
foi inaugurado logo em seguida, em 18 de janeiro de 1913. 

Assim, o Brasil inaugurou notável empreendimento turístico, o que teve sen-
sacional repercussão internacional. Sensacional, por quê? Porque na ocasião havia 
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no mundo só dois teleféricos do porte do teleférico brasileiro: um no Monte Ulia, na 
Espanha...

L.M.: Ulia, na Espanha... 

Sim, em Ulia, inaugurado em 1907, com a extensão de 280 m e desnível de 28 
m. O outro, em Wetterhorn, na Suíça, inaugurado em 1908, com extensão de 560 m e 
desnível de 420 m. Então surgiu o teleférico brasileiro com extensão total de 1380 m, e 
desnível de 395 m, o que provocou escândalo internacional [risos].

Escândalo internacional porque o Brasil era mal conhecido, muitos davam-lhe 
por capital Buenos Aires, achavam que era terra ocupada por colonos e índios. Daí [o] 
escândalo: como entender País atrasado lançar [tal] empreendimento turístico?

L.M.: Desse porte....

De tal porte e na frente de muitos Países desenvolvidos do primeiro mundo? 
Costumo dizer, e repito convicto, que a inauguração do nosso teleférico foi, naquela 
ocasião, o empreendimento que mais enalteceu o nome do Brasil no exterior.

S.C.: Mostrou-se a vanguarda.

Esse mérito, o teleférico do Pão de Açúcar, não pode ser esquecido. Ao contrário, 
sempre lembrado e aplaudido. Então, o teleférico começou a funcionar em 1912. Esta-
mos em 1991, portanto, estamos chegando a...

L.M.: Prestes a completar 80 anos.

Exatamente, prestes a completar 80 anos de funcionamento efetivo.

S.C.: Mais uns tempos e podemos completar centenário...

O que, realmente, caracteriza o Pão de Açúcar: o seu teleférico é seu serviço tu-
rístico de categoria internacional. E [de] tal maneira excelente que o Pão de Açúcar está 
intitulado “Jóia Turística da Cidade Maravilhosa”.

Por isso, o passeio ao Pão de Açúcar é tão procurado, em especial, pelos turistas 
estrangeiros. Até dizem que quem vai a Roma deve visitar o Vaticano; e quem vem ao 
Rio deve subir ao Pão de Açúcar.

O teleférico Pão de Açúcar proporciona o deslumbramento da contemplação da 
maravilhosa paisagem carioca, o que o avião apenas insinua.

A propósito do deslumbramento da paisagem carioca, vista do alto do Pão de 
Açúcar, merece se mencionar o testemunho de notável expoente da cultura internacio-
nal, que foi Pierre Deffontaines, magnífico mestre da moderna Geografia como ciência. 

A Geografia, como sabemos, não sei se vale a pena repetir, mas ela movimenta-
-se em três perspectivas metodológicas: uma, é a descrição do território; outra, é a sua 
mensuração; e a terceira, é a explicação dos fatos físicos, biológicos e humanos que nele 
ocorreram.

Pierre Deffontaines foi notável propugnador da moderna Geografia, no seu as-
pecto mais interessante que é o da Geografia Humana.

O Conselho de Geografia conseguiu convocar eminentes professores de Geogra-
fia do mundo: europeus e americanos. E um deles foi o Pierre Deffontaines, que esteve 
aqui no Brasil por um bom período, produzindo estudos muito interessantes, que den-
tre os quais se destaca o estudo sobre Geografia humana do Brasil, publicado na Revista 
Brasileira de Geografia. 

Um belo dia recebi, aqui, o Prof. Pierre Deffontaines e subi com ele, no antigo 
bondinho, até o alto do Pão de Açúcar. Ele, aquele admirável intelectual, loquaz, bri-
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lhante, simpático, sedutor, falando, conversando. Chegamos ao alto do Pão de Açúcar, 
subimos ao mirante, no topo da estação.

Lá chegando, aquele loquaz, aquele exuberante calou-se. Ficou calado durante 
uns dez minutos, e eu, respeitando a eloquência daquele silêncio. Terminado o silêncio 
ele soltou uma frase, que eu guardei palavra por palavra, de tão bela, tão expressiva. Ele 
disse: “Nous sommes au sommet du triangle triomphal de la ville”. Triunfal porque abraça a 
face mais bela da cidade. 

De fato, num lado do triângulo situam-se, em formosa sequência, as praias do 
Leme, Copacabana, Leblon, e lá no fundo, a Pedra da Gávea. Noutro lado do triângulo 
posicionam-se o Maciço da Tijuca, tendo ao centro a imagem majestosa do Cristo Re-
dentor de braços abertos, abençoando a cidade. No terceiro lado do triângulo apareceu 
alegre a Praia de Botafogo e Flamengo, o Centro da cidade, a graciosa Ponte Rio Niterói 
e, lá no fundo, a Serra dos Órgãos, com o Dedo de Deus apontando-nos o céu que nos 
espera. Realmente, é o triângulo triunfal da cidade. 

Quanto ao novo teleférico, cumpre-se assinalar que é empreendimento turístico 
de categoria internacional, é um dos mais modernos do mundo. É o único no mundo 
cuja cabina é totalmente transparente nas suas faces laterais. Essa peculiaridade é mui-
to benéfica: primeiro, porque proporciona na plenitude a contemplação da paisagem; 
segundo, porque devido ao fato psicológico curioso, com o domínio total da horizontal, 
no rumo do infinito desaparece a impressão da vertical, a qual provoca a sensação de-
sagradável do abismo...

L.M.: Professor nos diga uma coisa, desde quando o senhor está à frente da administração do Pão de Açúcar?

Vamos fazer distinção entre à frente e dentro [risos].

L.M.: Claro que sim: desde quando então que começou esse seu namoro? [risos]

Realmente, o Pão de Açúcar representa uma predestinação da Providência Divi-
na na minha vida. Vou contar como vim para o Pão de Açúcar.

Entrei para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, no ano do Centenário, em 1922, 
e fiz o curso em cinco anos. Assim, em 1927, terminei o curso. Acontece que, por efeito 
da Providência Divina, eu fiz o curso de maneira bem razoável, pois conquistei todos 
os prêmios do curso, e o principal deles foi o Prêmio Paulo de Frontin, como o primeiro 
da turma em todo o curso.

Nessa ocasião, o eminente brasileiro Paulo de Frontin, diretor da Escola, con-
vidou-me para ser assistente na Cadeira de Mecânica; e eu aceitei, é claro, não fosse 
jovem recém-formado, precisando iniciar sua vida profissional. Pouco tempo depois 
de formado, procurou-me o Dr. Edmir Pederneiras. Combinamos, então, encontro meu 
com o seu sogro, o Dr. Augusto Ferreira Ramos, presidente da Companhia Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar, ele já idoso. No encontro, conheci Augusto Ramos, isso já em 
1935. Então, ele convidou-me para ser Diretor Técnico da Companhia. Resolvi aceitar 
o desafio. Assim, em 1935, ingressei como Diretor Técnico. Portanto, eu estou ligado à 
Companhia há cinquenta e seis anos.

Houve um período que me afastei do Pão de Açúcar para implantar e dirigir o 
Conselho Nacional de Geografia. Depois, saído do Conselho, retornei ao Pão de Açú-
car para atuação de maior responsabilidade, tendo, então, assumido a presidência da 
Companhia.

Coube-me, então, a tarefa urgente da implantação do segundo teleférico moder-
no. A concessão dada a Augusto Ramos para a exploração do teleférico teve um primei-
ro período de vigência por 30 anos, de 1909 a 1939; e depois um segundo período de 
[mais] 30 anos, de 1939 a 1969.

[Final da Fita 5-A]
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Em 1969, terminou o prazo da concessão da exploração do caminho aéreo. Em 
observância ao dispositivo da Constituição do então Estado da Guanabara, segundo o 
qual todo serviço público só poderia ser concedido mediante concorrência pública, hou-
ve concorrência para a exploração do caminho aéreo no novo período de 1969 a 1999, 
tendo a Companhia ganho a concorrência.

A concorrência estabeleceu que, no novo período de 1969 a 1999, a concessionária 
era obrigada a duplicar a linha existente, a qual compreendia apenas uma cabina com a 
capacidade de vinte e uma pessoas, funcionando de 12 em 12 minutos. O sistema tinha, 
pois, a capacidade de transportar 120 pessoas por hora.

Então, com a duplicação, mediante a colocação de outra cabina, o teleférico pas-
saria à capacidade de transportar 240 pessoas por hora. Nessa ocasião, a Companhia 
argumentou ao estado que a duplicação da linha não resolveria o problema do pas-
seio turístico do Pão de Açúcar, porque passar de 120 para 240 passageiros/hora não 
eliminaria a longa e demorada fila de espera. Então a Companhia propôs ao estado o 
seguinte: ao invés de duplicar a linha antiga, retirá-la e substituí-la por uma linha nova, 
moderna, de grande capacidade.

Essa proposta da Companhia demonstrou, realmente, a sua mentalidade pro-
gressiva, no sentido de prestar melhor serviço ao turismo da cidade. Tanto assim que 
a implantação do teleférico novo implicaria em investimento cerca de 15 vezes su-
perior ao investimento da linha antiga. Ademais, no contrato está estipulado que ao 
término do prazo da concessão todo o patrimônio do teleférico reverte para o estado, 
gratuitamente. 

Então, aconteceu o seguinte: em 1972 foi inaugurado o novo teleférico, e a capaci-
dade do transporte teleférico passou de 120 passageiros por hora pra 1 500 passageiros 
por hora. Assim ficou definitivamente eliminada [a fila] de espera dos passageiros ao 
Pão de Açúcar.

S.C.: É verdade, eu pude constatar isso nesse final de semana.

Não há fila. Por quê? Porque o novo bondinho pode sair de três em três minutos, 
levando 75 passageiros. Vou dar um exemplo: suponhamos que cheguem dez ônibus 
cheios, simultaneamente. Cada ônibus traz 40 passageiros; portanto, seriam 400 pas-
sageiros para subir, o que o novo teleférico pode transportar em cerca de 15 minutos. 
Nesse tempo os 400 vão descer dos ônibus e chegar ao embarque no bondinho, parce-
ladamente, em grupos; portanto, sem submeterem-se à fila de espera sequer pelos 15 
minutos. Além da eliminação da fila de espera, o novo teleférico trouxe apreciável be-
nefício, porque transportando 1 500 por hora tornou possível a implantação de atrações 
turísticas, e lazer cultural, nos altos do Morro da Urca e do Pão de Açúcar.

L.M.: É, além de tudo, um espaço cultural pra a cidade.

De fato montamos um espaço cultural. Por exemplo, foi construído, no alto da 
Urca, anfiteatro para 1 000 pessoas, no qual têm sido realizados bailes de carnaval, noi-
tes cariocas, shows, jantares, teatro infantil, solenidades.

S.C.: Eu confirmo a boa impressão nas minhas duas vindas ao Pão de Açúcar. Em 1964, no antigo bondinho, e 
agora, nesse final de semana, no novo bondinho...

De fato é bem grande a diferença entre os dois ambientes turístico-culturais do 
Pão de Açúcar. E essa diferença ficará mais acentuada, brevemente, porque está sendo 
providenciada a implantação de várias atrações culturais, e de lazer bem interessante, lá 
nos altos dos morros. Brevemente, teremos dessas novidades [risos], as quais não posso, 
por ora, anunciar.

L.M.: Certo, senão quebra o impacto da surpresa [risos].
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Funcionando nos altos da Urca e Pão de Açúcar numerosas atrações culturais e 
de lazer, será possível até a instituição de carnês de diversão.

L.M.: Mata a curiosidade da gente. A gente aqui doido pra saber. Não contamos pra ninguém [risos].

Apenas uma atração vou comunicar, aliás bem original: está em estudo a implan-
tação de fac-símile de mina de esmeraldas. Então, o cidadão percorrerá, vê demonstra-
ção da extração, depois vê a lapidação etc.

L.M.: Que fantástico! 

S.C.: Sensacional!

As pedras brasileiras.

L.M.: Elas são um atrativo muito grande para os turistas. 

S.C.: Eu já fui na H. Stern ver esse processo de lapidação.

Bem, está em estudo.

S.C.: Mas isso é fascinante.

E outras “cositas” mais...

L.M.: Já matou um pouquinho a nossa curiosidade. Professor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Ou 
de complementar alguma coisa?

Bem, terminando, permitam-me assinalar a peculiaridade do Pão de Açúcar, que 
eu considero de transcendente beleza. 

Aqui está a silhueta do Pão de Açúcar [Leite de Castro mostra a grande foto do 
Pão de Açúcar colocada atrás da sua mesa. Nela, o Pão de Açúcar aparece altaneiro no 
meio de suave nevoeiro, tendo inscrita ao pé a legenda “Pão de Açúcar aponta o céu”]. 
Isso por quê? Porque o Pico Pão de Açúcar tem forma cônica. Como tal, representa a 
ogiva. E a ogiva é a silhueta de duas mãos unidas, voltadas para o alto, em gesto de 
invocação ao Senhor. 

Por isso, no dia 20 de janeiro de 1988, portanto há três anos, houve – vocês de-
vem estar lembrados – a inauguração da iluminação noturna do Pão de Açúcar, a qual 
representa contribuição, a meu ver expressiva, da Companhia à ornamentação noturna 
da cidade do Rio de Janeiro. Hoje você, andando pela cidade do Rio de Janeiro, vê o Pão 
de Açúcar iluminado. E ele iluminado, tem uma forma: ele aponta para o céu. Por isso 
a Companhia, no dia da inauguração da iluminação, fez a seguinte mensagem: “O Pão 
de Açúcar o Céu aponta / aos da Cidade na noite escura / lembrando: levai sobretudo 
em conta / que o importante na vida é alma pura”. 

Realmente é o que eu quero, encerrando essas considerações, ressaltar com muito 
carinho, com muito sentimento e com muita alegria, esse aspecto transcendente do Pão 
de Açúcar: o Pão de Açúcar é [inaudível], é uma oração.

[FINAL DO DEPOIMENTO]
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Foto 1 - Christovam Leite de Castro, [195-?]. Acervo Memória IBGE. 

Foto 2 - Aspectos da reunião do curso de férias, realizada na sede do IBGE em que foi orador o professor Raja 
Gabaglia, Rio de Janeiro, 26.01.1940. Acervo Memória IBGE.
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Foto 3 - Aspectos da reunião do Conselho Nacional de Geografia - CNG em que foram recepcionadas as 
professoras primárias convocadas para o curso de férias promovido pela Associação Brasileira de Educação 
- ABE, 21.01.1941. Acervo Memória IBGE.

Foto 4 - Aula inaugural do Curso de Cartografia do Conselho Nacional de Geografia - CNG, no Edifício Moda. 
Esq./dir., de frente: Mário Augusto Teixeira de Freitas (2º), José Carlos de Macedo Soares (3º) e Christovam 
Leite de Castro (4º, em pé), Rio de Janeiro, 16.12.1941. Acervo Memória IBGE.
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Foto 5 - Aula inaugural do Curso de Cartografia promovido pelo Conselho Nacional de Geografia - CNG no 
Edifício Moda. Esq./dir.: Mário Augusto Teixeira de Freitas (1º), José Carlos de Macedo Soares (2º) e Christo-
vam Leite de Castro (em pé), Rio de Janeiro, 16.12.1941. Acervo Memória IBGE.

Foto 6 - Aspecto da sessão solene em comemoração ao 3º aniversário de instalação do Serviço de Geografia e 
Estatística Fisiográfica, do Conselho Nacional de Geografia - CNG, na sala Varnhagen do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro - IHGB, Rio de Janeiro, 16.03.1942. Acervo Memória IBGE.
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Foto 7 - Exposição Nacional dos Mapas Municipais. Homenagem a Getúlio Vargas diante do mapa de São 
Borja (RS). Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (1o), Getúlio Vargas (2º), José Carlos de Macedo Soares (3o), 
Curitiba, 29.05.1940. Acervo Memória IBGE.

Foto 8 - Exposição Nacional dos Mapas Municipais. Em 1o plano, esq./dir.: Christovam Leite de Castro (3º), 
1940. Acervo Memória IBGE.
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Foto 9 - Inauguração da Exposição Nacional dos Mapas Municipais. Em 1º plano, esq./dir.: Getúlio Vargas, 
Presidente da República (2º); e Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral do Conselho Nacional de Geo-
grafia - CNG (3º), 1940. Acervo Memória IBGE.
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GEBIS%20-%20RJ/boletimgeografico/Boletim%20Geografico%201949%20v7%20n79.pdf>. 
Acesso em: dez. 2012.
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1 Lista de textos constantes do CD-ROM

Textos adicionais

CASTRO, Christovam Leite de. Aperfeiçoamento de professores de Geografia. Bole-
tim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 3, n. 30, p. 815-816, set. 1945. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n30_set.pdf>. 
Acesso em: mar. 2013.

______. Assembleia Nacional de Geografia. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 6, 
n. 63, p. 205-206, jun. 1948. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
periodicos/19/bg_1948_v6_n63_jun.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. A Biblioteca Pública de Manaus. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 
3, n. 33, p. 1157-1158, dez. 1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualiza-
cao/periodicos/19/bg_1945_v3_n33_dez.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Boletim Geográfico. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 1, n. 4, p. 3-4, 
jul. 1943. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/
bg_1943_v1_n4_jul.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. O Brasil na Reunião Pan-Americana de Geografia e História. Boletim Geográfico, 
Rio de Janeiro: IBGE, ano 4, n. 42, p. 677-678, set. 1946. Disponível em: <http://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1946_v4_n42_set.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Cartografia mundial. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 7, n. 75, 
p. 223-224, jun. 1949. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/perio-
dicos/19/bg_1949_v7_n75_jun.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Conferência Pan-Americana de Geografia e Cartografia. Boletim Geográfico, Rio de 
Janeiro: IBGE, ano 4, n. 44, p. 939-940, nov. 1946. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1946_v4_n44_nov.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Curso de aerofotogrametria. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 7, n. 81, 
p. 929-930, dez. 1949. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
periodicos/19/bg_1949_v7_n81_dez.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Expedição científica ao sudoeste do Estado da Bahia. Boletim Geográfico, Rio de 
Janeiro: IBGE, ano 3, n. 27, p. 345-346, jun. 1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n27_jun.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Geografia e administração. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 6, n. 61, 
p. 3-4, abr. 1948. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodi-
cos/19/bg_1948_v6_n61_abr.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Geógrafos na Bahia. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 7, n. 76, p. 325-326, 
jul. 1949. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/
bg_1949_v7_n76_jul.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Intercâmbio cultural internacional. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 2, 
n. 20, p. 1127-1128, nov. 1944. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualiza-
cao/periodicos/19/bg_1944_v2_n20_out.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Mário Augusto Teixeira de Freitas e o Conselho Nacional de Geografia. Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 151, n. 369, p. 508-529, out./
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dez. 1990. Disponível em: <http://www.ihgb.org.br/rihgb/rihgb1990num03660369.pdf>. 
Acesso em: mar. 2013.

______. Nono aniversário da instalação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 3, n. 26, p. 159-162, maio 1945. Disponível 
em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n26_maio.
pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Perspectivas de 1945. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 2, n. 22, 
p. 1475-1476, jan. 1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/pe-
riodicos/19/bg_1945_v2_n22_jan.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Perspectivas de 1948. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 5, n. 58. 
p. 1081-1082, jan. 1948. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/pe-
riodicos/19/bg_1948_v5_n58_jan.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Um problema de cartografia: cálculo de uma geodésica terrestre ou mais curta dis-
tância entre duas localidades. Rio de Janeiro: Tip. da Diretoria de Estatística da Produ-
ção, 1937. 20 p. Separata de: Boletim do Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro, jan./mar. 
1937. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv13411.
pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Recursos naturais e proteção da natureza. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: 
IBGE, ano 7, n. 77, p. 453-454, ago. 1949. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/19/bg_1949_v7_n77_ago.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Reunião conjunta dos presidentes dos comitês científicos da comissão de 
geografia do IPGH. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 8, n. 86, p. 131-132, 
maio 1950. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/19/
bg_1950_v8_n86_maio.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Reunião de geógrafos em Belo Horizonte. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: 
IBGE, ano 7, n. 83, p. 1235-1236, fev. 1950. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/19/bg_1950_v7_n83_fev.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Reunião geográfica de Lorena. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 4, 
n. 35, p. 1373-1374, fev. 1946. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualiza-
cao/periodicos/19/bg_1946_v3_n35_fev.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. A 6ª sessão ordinária da Assembleia Geral. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: 
IBGE, ano 3, n. 29, p. 687-688, ago. 1945. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/19/bg_1945_v3_n29_ago.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Significativa visita. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, ano 7, n. 82, 
p. 1087-1088, jan. 1950. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/pe-
riodicos/19/bg_1950_v7_n82_jan.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA (Brasil). Relatório lido na cerimônia de 
encerramento [da Sessão Ordinária da Assembleia Geral], em 25 de julho de 1939, pelo 
Secretário-Geral do Conselho [Nacional de Geografia], Engo  Cristóvão Leite de Castro. 
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 1, n. 4, p. 138-141, out. 1939. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_
v1_n4.pdf>. Acesso em: mar. 2013.
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Leis, Decretos e Resoluções

BRASIL. Decreto nº 22.984, de 25 de julho de 1933. Reorganiza a Secretaria de Esta-
do do Ministério da Agricultura, dá providencias. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do 
Brasil, Rio de Janeiro, ano 72, n. 174, 28 jul. 1933. Seção 1, p. 14968. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22984-25-julho-1933-
-513577-norma-pe.html>. Acesso em: mar. 2013.

______. Decreto nº 1.527, de 24 março de 1937. Institui o Conselho Brasileiro de Geo-
grafia incorporado ao Instituto Nacional de Estatística, autoriza a sua adesão à União 
Geográfica Internacional e dá outras providências. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do 
Brasil, Rio de Janeiro, ano 76, n. 73, 1 abr. 1937. Seção 1, p. 7187-7188. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-1527-24-marco-1937-
-449842-norma-pe.html>. Acesso em: mar. 2013.

______. Decreto-Lei nº 218, de 26 de janeiro de 1938. Muda o nome do Instituto Nacio-
nal de Estatística e o do Conselho Brasileiro de Geografia. Diário Oficial [dos] Estados 
Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, ano 77, n. 26, 1 fev. 1938. Seção 1, p. 1961. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-218-26-janei-
ro-1938-350934-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: mar. 2013.

______. Decreto-Lei nº 311, de 2 de março de 1938. Dispõe sobre a divisão territorial do 
país e  dá outras providências. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 
1, n. 2, p. 147-148, abr. 1939. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
periodicos/115/rbg_1939_v1_n2.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Decreto-Lei nº 6.828, de 25 de agosto de 1944. Cria o Serviço de Geografia e Car-
tografia no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dá outras providências. Diá-
rio Oficial [dos] Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, ano 83, n. 200, 28 ago. 1944.  Se-
ção 1, p. 14987. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/
decreto-lei-6828-25-agosto-1944-386413-norma-pe.html>. Acesso em: mar. 2013.

______. Decreto-Lei nº 9.210, de 29 de abril de 1946. Fixa normas para a uniformização 
da cartografia brasileira e dá outras providências. Diário Oficial [dos] Estados Unidos do 
Brasil, Rio de Janeiro, ano 84, n. 98, 2 maio 1946. Seção 1, p. 6551. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9210-29-abril-1946-417078-
norma-pe.html>. Acesso em: mar. 2013.

CONSELHO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA (Brasil). Regulamento do Conselho Bra-
sileiro de Geografia. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 1., n. 1, p. 
123-128, jan. 1939. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodi-
cos/115/rbg_1939_v1_n1.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

______. Resolução nº 18, de 12 de julho de 1938, da Assembleia Geral do Conselho Na-
cional de Geografia. Provê a publicação da Revista Brasileira de Geografia. Revista Bra-
sileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 7-8, jan. 1939. Disponível em: <http://
biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_v1_n1.pdf>. Acesso em: 
mar. 2013.
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2 Lista de fotos (CD)

Instalação do Serviço de Coordenação Geográfica no Edifício do Silogeu. Esq./dir.: 1º 
plano, Mário Augusto Teixeira de Freitas (5º), José Carlos de Macedo Soares (10º), Chris-
tovam Leite de Castro (11º), Rio de Janeiro, 15 de março de 1939. Acervo Memória IBGE.

Missa comemorativa do 3º aniversário de criação do Conselho Nacional de Geografia 
(CNG). Esq./dir.: 1º plano, Jorge Zarur (1º), Fábio de Macedo soares Guimarães (2º), 
Christovam Leite de Castro (3º), José Carlos de Macedo soares (4º), Allyrio Hugueney 
de Mattos (6º), Mário Augusto Teixeira de Freitas (7º), Rio de Janeiro, 24/03/1940. Acervo 
Memória IBGE.

No Serviço Nacional de Recenseamento (SNR), funcionários das repartições centrais 
do IBGE que participaram da Exposição Nacional dos Mapas Municipais. Esq./dir.: 1º 
plano, Lúcio Soares, Lauro Sodré Viveiros de Castro, Manoel Timóteo da Costa, Chris-
tovam Leite de Castro, Heitor Elói Alvim Pessoa, Rio de Janeiro, 29/05/1940. Acervo 
Memória IBGE.

Exposição Nacional dos Mapas Municipais. Esq./dir.: 1º plano, Christovam Leite de 
Castro (3º), Rio de Janeiro, 29/05/1940. Acervo Memória IBGE.

Sessão solene de encerramento da IV Sessão Ordinária da Assembleia Geral dos Conse-
lhos Diretores do IBGE. Acima, mesa diretora dos trabalhos, esq./dir.: Valentim Bouças 
(1º), Osvaldo de Costa Miranda (2º), Mário Augusto Teixeira de Freitas (3º), Mal. Cân-
dido Rondon (8º), José Carlos de Macedo Soares (9º), José Carneiro Felippe (10º), Hei-
tor Bracet (11º), Giogio Mortara (15º), Christovam Leite de Castro (16º), Rio de Janeiro, 
26/07/1941. Acervo Memória IBGE.

Confraternização dos funcionários do Serviço de Geografia e Estatística Fisiográfica, 
durante almoço realizado no restaurante do alto do Morro da Urca, em comemoração 
ao 3º aniversário de instalação do serviço. Esq./dir. 1º plano, sentados, Orlando Valver-
de (1º); Rafel Xavier (5º), Christovam Leite de Castro (7º), Rio de Janeiro, 15/03/1942. 
Acervo Memória IBGE.

Missa comemorativa do 3º aniversário de instalação do Serviço de Geografia e Estatísti-
ca Fisiográfica. Esq./dir. 1º plano, sentados, Mário Augusto Teixeira de Freitas (3º), José 
Carneiro Felippe (4º), Heitor Bracet (6º), Christovam Leite de Castro (7º), Rio de Janeiro, 
16/03/1942. Acervo Memória IBGE.

Cerimônia da instalação do “Curso de Cartografia” de 1942, organizado pelo Conse-
lho Nacional de Geografia (CNG), ocorrida na Sala Varnhagen do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB). Acima, esq./dir.: Christovam Leite de Castro (1º), Mário 
Augusto Teixeira de Freitas (2º), Heitor Bracet (4º), Rio de Janeiro, 17/08/1942. Acervo 
Memória IBGE.

Confraternização dos funcionários do Serviço de Geografia e Estatística Fisiográfica, 
durante almoço realizado no restaurante do alto do Morro da Urca em comemoração ao 
4º aniversário de instalação do serviço. Esq./dir.: 1º plano, sentado: Christovam Leite de 
Castro (6º, com um menino ao colo), 2º plano, em pé: Mário Augusto Teixeira de Freitas 
(10º), Rio de Janeiro, 14/03/1943. Acervo Memória IBGE.

Sessão solene realizada durante as comemorações do 4º aniversário de instalação do 
Serviço de Geografia e Estatística Fisiográfica, ocasião em que foi inaugurado o Museu 
de Geografia do Brasil. Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (1º), Monsenhor Francisco 
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Mac-Dowell (2º), Heitor Bracet (3º), José Carneiro Felippe (4º), Mário Augusto Teixeira 
de Freitas (5º, em pé), Rio de Janeiro, 15/03/1943. Acervo Memória IBGE.

Missa comemorativa do 4º aniversário de instalação do Serviço de Geografia e Estatís-
tica Fisiográfica, ocorrida na Igreja de São José. Esq./dir.: 1º plano, Christovam Leite de 
Castro (5º), José Carneiro Felippe (6º), Monsenhor Francisco Mac-Dowell (7º), Mário 
Augusto Teixeira de Freitas (8º), Rio de Janeiro, 15/03/1943. Acervo memória IBGE.

Sessão solene realizada na sede do Serviço de Geografia e Estatística Fisiográfica, em 
comemoração ao 4º aniversário de instalação do serviço,  ocasião em que foi inaugurado 
o Museu de Geografia do Brasil. Acima, esq./dir.: Christovam Leite de Castro (2º, em 
pé), Monsenhor Francisco Mac-Dowell (3º), Heitor Bracet (4º), José Carneiro Felippe 
(5º), Mário Augusto Teixeira de Freitas (6º), Rio de Janeiro, 15/03/1943. Acervo Memória 
IBGE.

Mesa diretora dos trabalhos da sessão solene de abertura da VI Sessão Ordinária da 
Assembleia Geral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada no 
salão principal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Esq./dir.: Virgílio 
Correa Filho, Major Jair Gomes, Heitor Bracet, Mário Augusto Teixeira de Freitas, José 
Carlos de Macedo Soares, Christovam Leite de Castro, Orlando Leite Ribeiro, Francis 
Ruellan, Giorgio Mortara, Rio de Janeiro, 03/07/1945. Acervo Memória IBGE

Detalhe da mesa diretora dos trabalhos da sessão solene de encerramento da VI Sessão 
Ordinária da Assembleia Geral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
realizada no salão principal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Esq./
dir.: Mário Augusto Teixeira de Freitas, José Carlos de Macedo Soares, Christovam Leite 
de Castro, Rio de Janeiro, 24/07/1945. Acervo Memória IBGE.

Missa comemorativa do 10º aniversário de criação do Conselho Nacional de Geografia 
(CNG). Esq./dir. 1º plano, Fábio de Macedo Soares Guimarães (2º), Mário Augusto Tei-
xeira de Freitas (3º), Heitor Bracet (4º), Christovam Leite de Castro (5º), Rio de Janeiro, 
mar. 1947. Acervo Memória IBGE.

Visita do embaixador da Colômbia, Sr. Francisco Umoña Bernal, ao Conselho Nacional 
de Geografia (CNG). Esq./ dir.: Antônio José de Mattos Musso (1º), Lafayette Pereira 
Guimarães (2º), Francisco Umoña Bernal (3º), Christovam Leite de Castro (4º), Francis 
Ruellan (5º), Rio de Janeiro, 25/06/1947. Acervo Memória IBGE.

Reunião  do Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia (CNG), com a pre-
sença do Sr. Evan Benjamin Rogers, encarregado dos negócios do Canadá no Brasil. 
Esq./dir.: Evan Benjamin Rogers (1º), Christovam Leite de Castro (2º), Rio de Janeiro, 
16/12/1947. Acervo Memória IBGE.

Missa comemorativa do 11º aniversário de criação do Conselho Nacional de Geografia 
(CNG). Esq./dir. 2º fila, Christovam Leite de Castro (2º), Orlando Valverde(3º), Rio de 
Janeiro, 24/03/1948. Acervo Memória IBGE.

Christovam Leite de Castro discursa em sessão da 8ª Assembleia Geral do IBGE, re-
alizada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esq./dir.: Chirstovam Leite de 
Castro (1º, em pé), José Carneiro Felippe (2º), José Carlos de Macedo Soares (5º), Heitor 
Bracet (6º), Rio de Janeiro, jul. 1948. Acervo Memória IBGE.

Sessão solene de encerramento da 8ª Assembleia Geral do IBGE. Esq./dir.: Christovam 
Leite de Castro (1º, em pé), Rio de Janeiro, jul. 1948. Acervo Memória IBGE.
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Visita de aspirantes da Escola Naval ao Conselho Nacional de Geografia (CNG). Acima, 
esq./dir., de frente, em pé: Christovam Leite de Castro, Rio de Janeiro, [194-]. Acervo 
Memória IBGE.

Christovam Leite de Castro apresenta trabalhos desenvolvidos no Conselho Nacional 
de Geografia (CNG), [s.d.]. Acervo Memória IBGE.

Christovam Leite de Castro (em pé) apresenta trabalhos desenvolvidos no Conselho 
Nacional de Geografia (CNG), [s.d.]. Acervo Memória IBGE.

Cerimônia pública. Esq./dir.: Ernani do Amaral Peixoto (3º), Christovam Leite de Castro 
(4º), [s.d.]. Acervo Memória IBGE.

Cerimônia pública. Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (4º), [s.d.].  Acervo Memória 
IBGE.

Cerimônia pública. Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (em pé, ao lado da mesa), 
[s.d.].  Acervo Memória IBGE.

Cerimônia pública. Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (4º), [s.d.]. Acervo Memória 
IBGE.

Reunião de trabalho. Esq./dir.: 1º  plano, Fábio Macedo Soares Guimarães (3º, de perfil), 
2º plano, Christovam Leite de Castro (em pé), [s.d]. Acervo Memória IBGE.

Cerimônia pública. Esq./dir.: Christovam Leite de Castro (2º), Fábio Macedo Soares 
Guimarães (3º), [s.d.].  Acervo Memória IBGE.
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3 Painéis: Christovam Leite de Castro e  
a Geografia no Brasil
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Equipe técnica

Centro de Documentação e Disseminação de Informações
David Wu Tai

Gerência de Biblioteca e Acervos Especiais
Equipe de Memória Institucional

Barbara de Almeida Guimarães (Estagiária)
Ingrid Linhares (Estagiária)
Leandro Miranda Malavota
Luciana da Costa de Santana (Estagiária)
Louise Lopes Veloso (Estagiária)
Luigi Bonafé
Pedro Teixeira Monteiro (Estagiário)
Vera Lucia Cortes Abrantes

Projeto Editorial

Coordenação de Produção
Marise Maria Ferreira

Gerência de Editoração
Estruturação textual

Katia Vaz Cavalcanti
Leonardo Martins
Luiz Carlos Chagas Teixeira

Diagramação textual
Helena Maria Mattos Pontes
Luiz Carlos Chagas Teixeira

Programação visual da publicação
Luiz Carlos Chagas Teixeira

Produção de multimídia
LGonzaga
Márcia do Rosário Brauns
Marisa Sigolo Mendonça
Mônica Pimentel Cinelli Ribeiro
Roberto Cavararo
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Gerência de Documentação
Pesquisa e normalização bibliográfica 

Ana Raquel Gomes da Silva
Carla de Castro Palmieri (Estagiária)
Elizabeth de Carvalho Faria
Lioara Mandoju
Maria Beatriz Machado Santos Soares (Estagiária)
Maria da Penha Ribeiro Uchoa
Maria Socorro da Silva Araujo

Padronização de glossários
Ana Raquel Gomes da Silva 

Elaboração de quartas capas
Ana Raquel Gomes da Silva

Gerência de Biblioteca e Acervos Especiais
Digitalização e tratamento de imagens

Alexandre Carlos da Silva
Josianne de Miranda Pangaio
Luiz Carlos Meirelles Carril
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