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Pronunciamento da Diretora do Instituto de Geociências
Profa Dra Josilda Rodrigues da Silva de Moura

O Instituto de Geociências, através da Congregação, no dia 13/04/1999, incorporou a solicitação do Departamento de Geografia para a concessão, pela UFRJ, do
título de Doutor Honoris Causa ao Professor Doutor Milton de Almeida Santos.
O Professor Milton Santos foi um cientista de renome, reconhecido mundialmente por sua valiosa contribuição teórica para a Geografia e ciências afins.
Sua notável produção pode ser conferida nos 45 livros que publicou ao longo de
sua jornada acadêmica, em edições brasileiras, francesas, espanholas e inglesas, além de
mais de trezentas participações em diversas publicações.
Brasileiro, nascido em 3 de maio de 1926, no município de Brotas de
Macaúba, Bahia, o Prof. Milton Santos formou-se bacharel em Direito em 1948,
pela UFBa, graduando-se Doutor em Geografia, dez anos depois, na Université de
Strasbourg, na França.
Iniciou sua carreira acadêmica na Universidade Católica de Salvador (1956/60),
tendo sido posteriormente Livre Docente e Professor Catedrático de Geografia Humana
na Universidade Federal da Bahia (1960/61), Professor Visitante na Universidade de
Toronto (1972/73), Professor da Universidad Nacional de Ingenieria de Lima (1973), da
Facultad de Ciências Económicas y Sociales da Universidad Central de Venezuela (1974/
76), da University of Dar es Salaam, Tanzânia (1974/76), da Columbia University,
Nova York (1976/77), Directeur d’Études na École de Hautes Études em Sciences
Sociales, Paris (1988), Professor Titular de Geografia Humana na USP (1983/95),
Professor Emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e
Professor Visitante na Stanford University (1997/98), além de ter lecionado, como
convidado, em diversas instituições.
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De 1979 a 1983, deu uma valiosa contribuição à Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tendo sido Professor Titular Visitante do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Geografia.
No decorrer desses anos, também desenvolveu várias atividades de pesquisa no
Brasil (pesquisador IA, do CNPq) e no exterior (MIT, Université de Paris, entre diversas outras instituições estrangeiras); além de incontáveis conferências que o levaram a
correr o mundo.
Milton Santos foi consultor da ONU, OIT, OEA, UNESCO e junto aos Governos da Argélia, Guiné-Bissau e do Senado Federal da Venezuela, contribuindo como
conselheiro para uma série de instituições brasileiras.
A magnitude da sua obra , reconhecida pela comunidade científica, lhe
valeu homenagens como Doutor Honoris causa das Universidades de Toulouse
(França), Federal da Bahia, Buenos Aires (Argentina), Complutense de Madrid
(Espanha), Estadual do Centro-Oeste (Bahia), Federal de Sergipe, Federal do Rio
Grande do Sul, Estado do Ceará, de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), Barcelona
(Espanha), Federal de Santa Catarina, Nacional de Cuyo (Argentina), UNESP
(São Paulo) e do Estado do Rio de Janeiro, dentre tantas outras condecorações e
prêmios, destacando-se o Prêmio Internacional de Geografia Vautrin Lud de 1994,
a maior honraria mundial concedida na área geográfica.
Pelo conjunto de sua obra, pelos importantes avanços no pensar geográfico, e
por ter dividido o seu saber com os corpos discente e docente do Departamento de
Geografia, a UFRJ concedeu o título de Doutor Honoris causa ao Prof. Dr. Milton de
Almeida Santos, em solenidade realizada no dia 24 de setembro de 1999, no Fórum de
Ciência e Cultura.
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