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enhoras e Senhores, muito boa noite!

Nesta noite de festa na Casa do Barão, no ano de 2013, em que o 
curso de geografia da Universidade Federal do Ceará comemora o seu 
cinquentenário, tenho a grande satisfação de saudar o geógrafo Eustógio 
Dantas, como o mais novo sócio efetivo do Instituto do Ceará - Histórico, 
Geográfico e Antropológico.

Este é o reconhecimento do Instituto do Ceará da necessidade de 
ampliação em seus quadros de geógrafos, profissional que tanto con-
tribui nos estudos sobre o Ceará. É um resgate às origens desta 
Instituição centenária. 

O Senador Pompeu (1818-1877), considerado o primeiro geó-
grafo cearense, foi fundamental na sistematização do conhecimento 
geo gráfico, publicando desde 1850, inúmeros livros de Geografia:

- Princípios elementares de Chronologia para uso do Lyceo do 
Ceará (1850);

-  Elementos de geographia offerecidos  à mocidade cearense (1850);
- Compendio de Geograhia, adotado no ColégioPedro II, nos 

Lyceus e Seminários do Império (2ª Ed. em 1856);
- Memórias sobre a estatística da província do Ceará sobre sua 

relação phisica, política e industrial (1858);
- Memórias: estatística da população e indústria da província do 

Ceará (1856); 
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-  Compendio elementar de Geograhia geral e especial do Brasil 
(1859);

-  Memória sobre a conservação das mattas e arboricultura, como 
meios de melhorar o clima da província do Ceará (1859);

-  População da província do Ceará (1859);
-  Ensaio estatístico da província do Ceará, tomo  I e II - 1864 – 

fruto de suas trocas com a Comissão Cientifica de 1859, pri-
meira genuinamente brasileira, organizada pelo IHGB e o im-
perador Pedro II;

-  Systema ou configuração orográfica do Ceará, 1877;
-  Memórias sobre o clima e seccas do Ceará – 1895;

Como se observa, nos temas tratados em suas publicações, a pro-
dução do Senador Pompeu era realmente geográfica, e poderíamos 
dizer articulada com o que vinha se produzindo na Europa.

Somente no final do século XIX, os estudos sobre a superfície da 
terra, a relação homem e meio, seriam sistematizados, atingindo status 
acadêmico com a criação de cadeiras de Geografia nas universidades da 
Alemanha, e posteriormente da França. Segundo o geógrafo francês 
Paul Claval (1980), nessa fase de estruturação da disciplina, os “geó-
grafos franceses eram historiadores de formação”.

O Barão de Studart, um dos fundadores do Instituto do Ceará, 
não se descuidou dos estudos geográficos, publicando Climatologia e 
epidemiologia do Ceará (1909), uma Geografia médica do Ceará do 
século XIX.  Atendendo ao pedido da Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro, o Barão de Studart escreveu “Geografia do Ceará”, texto desti-
nado a figurar nas atividades de comemorações do primeiro centenário 
da Independência. 

 Thomas Pompeu de Sousa Brasil, (1852-1929), filho do Se-
na dor Pompeu, o 13º sócio, segue as pesquisas com abordagem geográ-
fica. Em 1876, assume, após aprovação em concurso, a cadeira de 
Geografia no Liceu do Ceará. Publicando:

- Commercio e indústria no Ceará (1885);
- População do Ceará (1889);
- Memória sobre o plantio da maniçoba;
- As vantagens da irrigação por meio da barragem do boqueirão 

de Lavras, 1894;
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- Licções de Geographia Geral, 1894;
- Importância da vida humana como factor de riqueza. O desen-

volvimento da população da Fortaleza. Sua natividade e morta-
lidade. Taxa  excessiva desta. 1896;

- Analyses dos differentes systemas de esgotos, 1896;
- Os effeitos benéficos das medidas hygienicas e especialmente 

dos esgotos, 1897; 
- Irrigações no Ceará;
- Memória sobre a cultura da canna de assucar no Ceará, 1904;
- Prolongamento da estrada de ferro de Baturité, 1905;
- O Ceará no começo do século XX, 1909;
- Ensino superior no Brasil e relatório da Faculdade de Di-

reito,1911 e 1912;
- O Ceará no Centenário da Independência do Brasil, Vol. I 

(1922)  eVol. II (1926);
Outros profissionais voltados para a produção do conhecimento 

geográfico seguirão, merecendo destaque a primeira mulher a entrar no 
Instituto do Ceará.

A geógrafa Júlia Vasconcelos foi eleita no Instituto, em 1931, com 
fortes restrições de alguns sócios. Júlia Vasconcelos tinha como refe-
rência nos seus estudos Humboldt, Ritter e principalmente Ratzel, que 
colocou a “geografia sobre rígidas bases científicas”. No Brasil, admirava 
Delgado de Carvalho, o “Ratzel do Brasil”, professor do Colégio Pedro 
II. Ela propunha fazer uma Geografia que se apresenta em “conexão ra-
cional de princípios, sistematização científica de fatos, que falem à razão 
e tenham para o espírito o valor de uma disciplina educativa”.

Neste ano de comemoração dos 50 anos do curso de geografia da 
UFC, não podemos deixar de homenagear a dois geógrafos; o professor 
Caio Lóssio Botelho, do Departamento de Geografia da Universidade 
Estadual do Ceará, que, por problemas de saúde, mudou para a cate-
goria de sócio remido desta Casa. E Rubens de Azevedo, professor de 
Geografia Astronômica da Universidade Estadual do Ceará, falecido 
em 2008. 

Recuperei a trajetória dos nossos primeiros geógrafos visando 
ressaltar a importância desta ciência nos séculos XIX e XX na aná-
lise das dinâmicas naturais, sociais e econômicas que se materializam 
no espaço.
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Assim, faço um link com o momento que a Geografia do Ceará 
está vivendo. Uma efervescência na produção do conhecimento cientí-
fico, que torna geógrafos cearenses reconhecidos nacionalmente. Com 
a presença de dois cursos de Pós-graduação com Doutorado em 
Geografia, na UFC e outro na UECE, além do mais recente mestrado 
em Geografia na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, além dos 
cursos de Geografia da URCA e da FAFIDAM.

O Curso de Geografia da UFC, criado em 1963, pelo Reitor 
Antônio Martins Filho, vive um ano festivo. Surge no contexto do pla-
nejamento e das políticas de desenvolvimento econômico no país.  

O Governador Virgilio Távora, eleito em outubro de 1962, preo-
cupado em inserir o Ceará na modernidade, elabora o primeiro plano de 
governo do Ceará (PLAMEG), cria a Superintendência do Desen-
volvimento do Estado do Ceará (SUDEC). A SUDEC, em conjunto 
com o Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade do Ceará 
(IPEC), publica pela Imprensa Universitária em 1964, o “Diagnóstico 
Socioeconômico do Ceará”, coordenado por João José de Sá Parente, 
com a participação de vários professores do recém criado curso de 
Geografia da UFC. 

Eram necessários técnicos na área da Geografia. Com este in-
tuito o reitor Martins Filho se dirige ao IBGE em busca de professores 
para implantação de curso de geografia da UFC. Convida a Profa. 
Amélia Alba Nogueira Moreira, Doutora em Geografia Física pela 
Universidade de Strausbourg. Depois foram chegando outros profes-
sores: Anna Dias Carvalho, José Melo, Bianchi, Helaine, etc. Durante 
os primeiros anos do curso, com um quadro reduzido de docentes, 
Amélia Alba convidava grandes nomes do Brasil e do exterior para 
completar a formação dos alunos: Seu orientador Jean Tricart, Michel 
Rochefort, Jacqueline B. Garnier, Orlando Ribeiro, Caio Prado Jr., 
Aziz Ab’Saber, Maria do Carmo Galvão, Lysia Bernardes, Carlos 
Augusto de Figueiredo,Milton Santos, Roberto Lobato Correia, Ceurio 
de Oliveira, Manuel Correia de Andrade. 

Mas o homenageado de hoje, é o Prof. Eustógio Dantas, que tem 
uma trajetória na pesquisa geográfica, reconhecida nacionalmente pelo 
CNPq ao lhe oferecer Bolsa de Pesquisador nível 1, e internacional-
mente ao ser convidado para professor da Sorbonne, no ano de 2010, 
para lecionar no Instituto de Geografia de Paris Université, Paris IV, que 
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lhe proporcionou publicações de artigos na Revista Herodote, dirigida 
por Yves Lacoste e capítulos de livros. 

Nestes últimos anos, a trajetória de Eustógio Dantas se confunde 
com a do Departamento de Geografia, pois se envolveu em quase todos 
os projetos coletivos. Eustógio dedicou-se à projeção da instituição que 
o recebeu em 1994, investindo em grupos de pesquisa, na editoração de 
livros e revistas, na criação e sedimentação da pós-graduação em geo-
grafia, na organização de eventos.Este seu dinamismo científico cul-
minou com a aprovação em concurso para professor titular em Geografia 
Urbana e do Lazer, em janeiro de 2013.

Ainda quando era estudante do curso de Geografia da UECE, 
Eustógio Dantas lecionou em escolas de ensino médio, equilibrando o 
estudo com o trabalho. Graduado, investiu na carreira acadêmica, lecio-
nando em Vitória da Conquista (Bahia), e depois durante o mestrado na 
USP, ensina em faculdades particulares de São Paulo, e finalmente na 
UFC, onde trabalha há mais de vinte anos.

Defendeu na USP a dissertação “O comércio ambulante em 
Fortaleza”, visando refletir sobre o processo de ocupação do Centro das 
cidades dos países subdesenvolvidos pelo comércio ambulante. 
Tomando como base o tratamento de aspectos relativos à análise da ci-
dade, do urbano e da relação Estado-espaço como perspectivas que – 
acrescidas aos aspectos econômicos, políticos, culturais e ideológicos 
– propiciarão uma compreensão mais aprofundada da problemática. 
Atividade inerente ao processo de constituição da cidade e do urbano e, 
transforma o Centro, em “lócus” de consumo privilegiado das classes 
de menor poder aquisitivo da sociedade local. 

Durante o mestrado, foi aprovado em concurso público para o 
Depto de Geografia da UFC, iniciando de fato sua caminhada de pes-
quisador.  Participa da organização do 4º SIMPURB em Fortaleza, 
1995,iniciando a atividade de editor com a publicação do livro A cidade 
e o Urbano, em 1997,organizado por ele e outros colegas.

Envolve-se nas pesquisas sobre a urbanização do litoral cearense 
sob a coordenação da profa. Maria Geralda de Almeida, tema que pos-
teriormente será sua principal linha de pesquisa. Inicia o doutorado em 
Paris, através do convênio CAPES/COFECUB,firmado entre o Depto 
de Geografia da UFC e o Instituto Francês de Urbanismo – Paris VIII.
Em 2000, sob orientação do geógrafo francês Paul Claval, obtém o grau 
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de Doutor em Geographie et Amenagement, na Université Paris-
Sorbonne, Paris 4, França, com a tese: Fortaleza e le Ceará. Essai de 
géopolitique d’un pays de colonisation tardive: de la colonisation à la 
mutation touristique contemporaine. Nesta tese, “a partir do estudo do 
desenvolvimento das zonas costeiras no Ceará, constrói um quadro ana-
lítico que leva em conta a diversidade deste fenômeno no mundo. As 
geoestratégias de organização do espaço são analisados   de acordo com 
três características fundamentais do quadro metodológico da abordagem 
cultural: a condição de historicidade, a condição geograficidade e a con-
dição de materialidade. Estas geoestratégias, resultado de um esforço de 
ocidentalização, está no fundo do desenvolvimento das zonas costeiras 
no Brasil, especialmente em Fortaleza/Ceará. No caso do Ceará, a re-
lação entre os grupos humanos com o litoral após três ambientes dinâ-
micos. O primeiro, o mais velho, é o resultado de uma ocupação do es-
paço geoestratégico colonial (XVII - século XVIII) . A segunda decorre 
de um movimento de abertura do Ceará no intercâmbio internacional e 
de abertura cultural para as classes de elite e superior da Europa que vi-
veram em Fortaleza . Assim surgiu a assistir a estas faixas (final do sé-
culo XIX - início do século XX). A terceira e mais atual é dirigido para 
o desenvolvimento de áreas de praia como mercadoria turística”.

No retorno às atividades na UFC, engaja-se com os colegas no 
desacreditado projeto de uma revista de Geografia da UFC, cujo pri-
meiro número é lançado em 2002, impressa com apoio do Banco do 
Nordeste. Esta revista se tornou referencia para outros cursos, pois a 
MERCATOR é a única do Ceará e do Nordeste avaliada pela CAPES 
como A1 – internacional. Este feito foi o argumento usado pelos diri-
gentes da ANPEGE para convidá-lo a assumir a editoração da Revista 
da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia.

Com o objetivo de abrir espaços para a divulgação das pesquisas 
realizadas, foi criada a coleção Estudos Geográficos, em 2006, já com 
14 volumes publicados sob sua editoração.

Em 2003, encabeça a proposta de criação do mestrado em 
Geografia encaminhada para a CAPES, que teve inicio em 2004, sob 
sua eficiente coordenação, durante quatro anos, logo atingindo o con-
ceito 4, o que possibilitou a criação do doutorado, aprovado em 2007.

A pós-graduação abriu os horizontes do Departamento de 
Geografia, que com seu corpo docente e discente já desenvolvia pes-
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quisas, com apoio de bolsistas de iniciação cientifica; agora atrai estu-
dantes de outros estados e países para cursar mestrado, doutorado e 
pós-doutorado. 

No LAPUR, cria uma nova linha de pesquisa, turismo imobiliá rio, 
tema incorporado pela rede nacional de pesquisas Observatório das 
Metrópoles no projeto financiado pelo CNPq/INCT), para o período de 
2009-2013, envolvendo bolsistas de graduação e pós-graduação. 
Publicou 14 livros (de autoria e organizador), 23 capítulos de livros, 21 
artigos em periódicos nacionais e internacionais; 33 trabalhos com-
pletos publicados em congressos nacionais e internacionais. Todos com 
conselho editorial. Como um coroamento destas pesquisas, seu pri-
meiro orientando de doutorado, o Prof. Alexandre Queiroz, foi agra-
ciado pela ANPEGE, em setembro deste ano, com o prêmio da melhor 
tese de geografia do Brasil.

Nas pós-graduações da Geografia da UFC e do PRODEMA, 
orientou 25 dissertações de mestrado, quatro teses de doutorado, além 
de dezenas de alunos da graduação que encaminhou para pesquisa 
através de bolsas do CNPq.

No Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (LAPUR), 
Eustógio Dantas, além de coordenar pesquisas e orientar, participa do pro-
jeto de extensão Trilhas Urbanas, em conjunto com o Instituto do Ceará, 
comemorando anualmente o aniversário de Fortaleza no mês de abril com 
mesas redondas, palestras e percursos com estudantes de escolas públicas, 
refletindo sobre a cidade e o urbano – educação patrimonial.

Atualmente coordena o projeto pesquisa do CNPq - 
Urbanização Litorânea Metropolitana: práticas marítimas modernas 
e delineamento das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Natal, 
Recife e Salvador (2011 – 2014), que se volta à apreensão da lógica 
de urbanização litorânea, de natureza linear e difusa, característica 
das metrópoles nordestinas. Sua apreensão passa pela análise do vo-
lume de investimentos e projetos implementados pelo poder público 
e iniciativa privada. O primeiro, relacionado quase exclusivamente 
às obras de infraestrutura e o segundo, a projetos imobiliários poten-
cializadores do intento dos usuários em usufruir temporariamente 
(caráter sazonal do turismo) e/ou se fixar (natureza sedentária da vi-
legiatura) nas zonas de praia, sem esquecer, principalmente, da inter-
secção entre ambos.
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Participa do Metropolização e Mega-Eventos: impactos dos 
Jogos Olímpicos/2016 e Copa do Mundo/2014 (2010-2013), e da rede 
de pesquisa Observatório das Metrópoles. 

 Entre 2009 – 2011, Eustógio participou do projeto Euro
broadmap. Visions of Europe in the world  Descrição: Visões da 
Europa no mundo. O projeto envolveu 13 instituições universitárias e 
centros de pesquisa internacionais para obter as imagens mentais dos 
estudantes a respeito da Europa. Contem ainda pesquisas a respeito das 
migrações, dos fluxos e das relações entre a Europa e os outros países. 
(site: http://www.eurobroadmap.eu/) .

No período de 2005-2006 participou da “Elaboração de subsídios 
técnicos e documento base para definição da Política Nacional de 
Ordenação do Território (PNOT)”, encomendado pela Secretaria de 
Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração 
Nacional (SDR/MI). Esta pesquisa envolveu a Universidade de Brasília 
(CDS/UnB), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

A trajetória e o currículo do geógrafo Eustógio Dantas o creden-
ciam a uma cadeira nesta casa. Assim como Thomaz Pompeu de Souza 
Brasil, o primeiro geógrafo do Instituto do Ceará (Histórico Geográfico 
e Antropológico), ele é admitido por seus méritos indiscutíveis. Estou 
certa que estamos resgatando uma dívida com a Geografia do Ceará. Os 
tempos em que vivemos é de profunda crise ambiental e até mesmo 
societária. Os geógrafos sempre estiveram atentos aos movimentos da 
vida humana, dispostos a colaborar com seu saber para a resolução dos 
seus problemas.  O professor Eustógio Dantas, com sua competência 
acadêmica já demonstrada, prestará inestimáveis serviços, digno das 
tradições da Casa do Barão.

Muito obrigada a todos!

(Discurso pronunciado em 17 de outubro de 2013).


