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RELATÓRIO FI�AL 

 

I. Introdução 

Verificar a presença do intelectual Milton Santos (1926-2001) no debate sobre a 
globalização e sua importância para a Geografia, como área do conhecimento, na Europa 
de hoje: este foi o foco do meu estágio pós-doutoral. Agosto de 2008 a julho de 2009 foi o 
período da pesquisa. 

O objetivo central foi recolher dados e informações que irão possibilitar a escrita de parte 
da biografia autorizada de Milton Santos, prevista para ser lançada em 2011, quando 
completa-se dez anos de sua morte. 

Instalado no Lateinamerika Institut da FU - Freie Universität Berlin (Universidade Livre de 
Berlim), a partir de convite feito pela Profa. Dra. Ligia Chiappini, obtive todas as 
facilidades para realizar o meu trabalho. Acesso livre e permanente às instalações, 
bibliotecas e laboratórios da instituição me foi franqueado. 

 

II. Colaborações 

A Profa. Chiappini coordena importante projeto, ao lado do Prof. Dr. Marcel Vejmelka, 
que possibilita a discussão e conhecimento da obra de intelectuais brasileiros para 
professores e estudantes de pós-graduação da FU. Pude interagir com esse grupo de 
estudos durante a minha permanência na Alemanha. Tanto em discussões nos cursos, 
quanto informalmente com os alunos. E por seus coordenadores fui convidado para 
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ministrar uma palestra-entrevista sobre o estágio da minha pesquisa, conforme pode ser 
visto no seguinte endereço eletrônico: http://www.lai.fu-
berlin.de/forschung/forschungsprojekte/aktuelle_projekte/brasilianischeintelektuelle/Entre
vistas/Milton_Santos/index.html 

Além da Profa. Chiappini e do Prof, Vejmelka, um interlocutor no Lateinamerika Institut 
foi o Prof. Dr. Sergio Costa, embora com menor freqüência. Mas dele recebi sugestões de 
rumos para o meu projeto de estudos. 

Por solicitação de seus coordenadores, durante nossa estadia em Berlim estivemos 
colaborando com o Centro Intercultural Forum Brasil (www.forum-brasil.de). Esta 
instituição organizou uma conferência, por nós proferida em 15 de maio 2009, em torno do 
pensamento de Milton Santos e sua negritude. 

O geógrafo e intelectual Milton Santos viveu e produziu grande parte de sua obra na 
Europa, por contingências impostas pela última ditadura militar do Brasil a partir de 1964. 
Morou muitos anos da França, onde também fez o seu doutorado em 1958-59 em 
Estrasburgo. Foi professor em Toulouse, Bordeaux e Paris. Se tornou conhecido por seus 
pares em diversos outros países europeus, sendo homenageado e mantendo interlocução 
com colegas na Espanha, Portugal, Inglaterra... Portanto, o espaço territorial de 
abrangência da minha pesquisa não se limitava à Alemanha. Mesmo desfrutando da 
atmosfera multicultural berlinense, impunha-se seguir adiante. 

A partir da base acadêmica no Lateinamerika Institut da FU, fizemos um roteiro de 
pesquisa para contatos com intelectuais e estudiosos da globalização e da geografia 
“miltonsantina” em outras cidades e países europeus. Organizamos um cronograma de 
entrevistas com essas fontes, antecipadamente contatadas por e-mail e telefone. De 
dezembro de 2008 até julho de 2009, fomos a campo. 

Registre-se ainda um fato adicional. Embora o projeto original da pesquisa localizasse o 
nosso trabalho na Europa, sempre tivemos tentados a aproveitar a oportunidade e a 
proximidade geográfica dos dois continentes para também ir à África. Também 
objetivando visitar locais visitados pelo sujeito de nossa pesquisa desde 1959 (como etapa 
do seu doutorado, conforme ele registra do livro “Mariane em Preto e Branco”) e contatar 
pessoas que o conheceram ou à sua obra. 

Buscamos vestígios e registros da presença de Milton Santos nos organismos e grupos nos 
quais ele atuou, examinando documentos e material bibliográfico. 

 

III. Atividade de campo e entrevistas 

Eis uma lista de locais percorridos e de intelectuais ou pesquisadores que nos concederam 
entrevistas pessoais ou nos falaram sobre a importância da obra de Milton Santos e de sua 
personalidade. Em alguns locais, como Estrasburgo, Paris e Madri, estivemos por mais de 
uma vez, em diferentes datas. Deve ser destacado que todos os depoimentos foram 



3 

 

gravados em vídeo, assim como registrados em notas escritas, exceção de um tomado por 
e-mail. 

1. França 

1.1. Paris: 

- Christian Grataloup 

- Hélène Riviére d´Arc 

- Michel Rochefort 

- André Guichaoua 

- Genevieve Sicard. 

 1.2. Estrasburgo: 

       - Patrice Paul 

       - Joel Humbert 

       - Sylvie Rimbert 

       - Anne-Rose Cloots. 

1.3. Toulouse: 

- Jacques Hubschman 

- Pierre Yves Péchoux 

1.4. Bordeaux: 

- Philippe Roudié 

1.5. Saint-Dié-des-Voges: 

- Equipe executiva do Festival Internacional de Geografia, responsável pela 

outorga do Prêmio Vautrin Lud (associado ao Prêmio Nobel), recebido por ilton 

Santos em 1994. 

 

2. Espanha 

2.1. Madri: 

- Aurora Garcia Ballesteros 

- Joaquín Bosque Maurel 

- Emilia Garcia Escalona 

- Mercedes Molina Ibáñez 

2.2. Barcelona: 

- Horácio Capel 

2.3. Salamanca: 

- Eugenio Garcia Zarza 
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2.4. de Albacete: 

- Miguel Panadero Moya. 

 

3. Suíça 

- Antoine Bailly (por e-mail) 

- Jacques Levy (Lausane, EPFL). 

 

4. Inglaterra 

- David Slater (Londres). 

 

5. Portugal 

- Suzanne Daveau Ribeiro (Lisboa) 

- José Gaspar (Lisboa). 

 

6. Senegal 

- Amadou M. Mbow (ex-secretário geral da Unesco) 

 

Na África estivemos por 34 dias, seguindo os passos de Milton Santos por Dakar e 
Bamako, não sendo possível, por razões financeiras, ir a Abidjan, capital da Costa do 
Marfim, locais visitados por ele em seu doutorado, descrito no livro acima citado. 

Outros contatos com fontes importantes de consulta foram feitos, tanto no Senegal quanto 
na França, Espanha, Inglaterra, Escócia e Suíça. Principalmente com intelectuais que 
conheceram pessoalmente e conviveram academicamente com Milton Santos. Infelizmente 
não foi possível entrevistá-las no momento. Razão porque estudamos a possibilidade de 
realizar tais entrevistas naqueles locais em breve futuro, a depender da capacidade de 
mobilização recursos financeiros para tal. 

 

IV. Produção de artigos e capítulos de livros 

O período de estágio pós-doutoral nos permitiu também produzir e publicar mais de 10 
artigos em periódico de grande circulação na Bahia, média de um artigo por mês, conforme 
registro em nosso currículo Lattes. Além disso, a convite de editores e organizadores, 
produzimos dois capítulos para livros que estão sendo publicados neste momento na 
França e nos Estados Unidos da América. 

No livro La Géographie, Quelle Histoire!, organizado por Vianney Huguenot, a ser 
lançado em outubro de 2009 na França em comemoração aos 20 anos do Festival 
Internacional de Geografia (FIG), colaboramos com um capítulo intitulado “Noir et 
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intellectuel”. Nele refletimos sobre a competência intelectual de Milton Santos e sua 
condição étnico-racial em um país marcadamente racista como o Brasil. 

Em Brazil´s �ew Racial Politics, editado por Bernd Reiter e Gladys L. Mitchell 
(http://www.rienner.com/title/Brazil_s_New_Racial_Politics), a ser lançado nos Estados 
Unidos também em outubro de 2009, colaboramos com um capítulo intitulado “Power and 
Black Organizing in Brazil”. Aí discutimos se é possível a força cultural de matrizes 
africanas existente no Brasil de hoje servir de ferramenta para a disputa do poder político. 

 

V. Orientações 

Durante o estágio no exterior mantivemos as orientações de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) e de graduação de alunos na Universidade Federal da Bahia. Tivemos inclusive 
de vir ao Brasil participar de banca de defesa de dissertação de mestrado de um dos nossos 
orientandos, aprovado com conceito máximo. 

 

VI – Conclusão 

Busquei extrair o máximo que as condições, oportunidades e tempo me ofereceram para 
avançar na pesquisa que deve resultar na biografia autorizada. Sem o apoio inestimável da 
bolsa da Capes – utilizada em boa medida para custear deslocamentos, contatos, aquisição 
de material de consumo, livros etc – ao meu projeto, não seria possível alcançar os 
objetivos propostos no projeto. 

A colaboração dos colegas do Lateinamerika Institut da Freie Universität Berlin, em 
especial da Professora Ligia Chiappini, facilitou o nosso trabalho. Fortaleceu-o. Assim 
como as instalações físicas e demais suportes oferecidos pela FU permitiram a este 
pesquisador o convívio confortável em um ambiente acadêmico de qualidade e de 
excelência. 

Creio que os frutos do estágio estão além de nossas expectativas iniciais. Os dados 
colhidos são consistentes, quase suficientemente totais ao que nos propusemos realizar. 
Outrossim, o período ainda resultou no fortalecimento do intercâmbio acadêmico que 
vimos mantendo com os colegas da FU Berlim e, depois disso, com colegas de outros 
institutos e universidades dos diferentes locais onde tivemos oportunidade de ir. 

 

 

Fernando Conceição, professor 
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade 
Federal da Bahia – Faculdade de Comunicação da UFBA. 


