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Resumo 

Já é bastante reconhecido o fato de que os science studies (SS) fornecem uma 

interessante ferramenta analítica que vem bem ao gosto dos geógrafos ocupados com a 

historiografia da disciplina. Este artigo constitui um exercício no qual se discute a 

possibilidade do uso dos SS a partir de considerações de suas origens e princípios 

fundamentais e de possíveis interpretações sobre seu uso pela geografia. 
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Introdução  

 First, all actors’ knowledge is grounded in their biographically unique experience 

of practising a particular social system, an the power to reason can exist only relatively 

autonomously from this grounding in experience (…). Second, all knowledge is the result 

of particular habitus used to generate practices and monitor, interpret, reconstruct and 

ultimately confirm them (…). Third, there is the basic fact that all practices are situated in 

time and space (…) (Thrift, 1985, p.368; grifo do autor). 
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Alexander von Humboldt, Prussian geographer and scientific traveler, used his own body 

as a recording instrument on his expedition to South America between 1799 and 1804. to 

be sure, he took with him a seemingly endless supply of standard apparatus – 

chronometers, sextants, dipping needles, compass (…), and on and on. But 

instrumentation, we should recall, was intended to extend the range of human sensory 

organs (…). So, even with the use of appliances, science was still a profoundly embodied 

pursuit (Livingstone, 2003, p.74). 

This is my task as I discuss Tobler’s First Law: to remember its local origins and to 

unsettle its law-like status. My strategy is to describe the context in which the First Law is 

enunciated, and the to work backward historically to illuminate the peculiar local 

conditions from which it constitutively emerged. Like Boyle’s Law, it is neither natural 

nor ready made, not titrated drop-by-drop on the page from pure logic and naïve facts. 

Rather, it is utterly entangled in a mess of local historical and geographical conditions 

(Barnes, 2004, p.280). 

 As citações acima introduzem este artigo porque se tratam de três bons exemplos 

do modo como os chamados science studies (SS) penetraram na geografia, dando fôlego 

novo às investigações sobre fases, transições, revoluções e contra-revoluções que marcam 

o sempre turbulento processo de constituição do conhecimento geográfico, contribuindo 

para a discussão acerca da historiografia da geografia.  

 O primeiro trecho, do geógrafo britânico Nigel Thrift, foi extraído do capítulo 

intitulado Flies and Germs: a geography of knowledge, do livro Social Relations and 

Spatial Structures. No artigo é explorado o tema da disponibilidade de conhecimento 

científico, disponibilidade que estaria subordinada aos chamados estoques de 

conhecimento, elementos essenciais na compreensão dos tipos de teorias e práticas que 

são desenvolvidas, bem como da natureza dos discursos científicos empreendidos para 

fundamentá-las.  
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 Thrift apresenta alguns dos limites que circunscrevem a habilidade de gerar 

conhecimento, limites impostos pela experiência da produção das práticas e pelo contínuo 

controle e novas interpretações dessa experiência, à medida em que o conhecimento se 

desdobra. A perspectiva explorada por Thrift não é claramente alusiva aos SS, cabe 

ressaltar que este texto é de 1985, período em que os SS ainda não estavam tão bem 

difundidos na geografia, porém já se nota que uma abordagem que pode ser caracterizada 

como contextual sobre a produção do conhecimento é adotada em detrimento de uma 

perspectiva convencional. Uma participação mais evidente dos SS em trabalhos do 

geógrafo é melhor encontrada em publicações a partir do final da década de 90.    

 A segunda citação, do também britânico geógrafo David Livingstone faz parte de 

seu livro, publicado sob o sugestivo título Putting Science in its Place, no qual examina o 

papel crucial que desempenha o lugar na produção do conhecimento geográfico. 

Livingstone aborda um tema recorrente nas análises empreendidas pelos SS, 

especialmente na actor-networ theory (ANT) – teoria que se tornou conhecida a partir das 

contribuições de Bruno Latour. A noção de embodied knowledge se faz presente neste 

extrato do livro e reflete a idéia de que o próprio corpo do cientista é elemento que não 

pode estar dissociado do modo como o conhecimento científico é produzido, sendo 

portanto, fundamental para entender a própria natureza do conhecimento.  

 A última citação foi extraída do artigo A Paper Related to Everything but More 

Related to Local Things do geógrafo britânico Trevor Barnes, cuja vasta produção mais 

recente reflete seu crescente interesse nos SS como ferramentas no estudo na história 

institucional da geografia. No trecho aqui exposto, Barnes condiciona sua proposta de 

refletir sobre a suposta primeira lei geográfica – desenvolvida pelo geógrafo Waldo 

Tobler em 1969, segundo a qual “everything is related to everything else, but near things 

are more related that distant things” (Barnes, 2004, p.278) – à necessidade de se conceder 

peso analítico ao contexto, reconhecidamente confuso e peculiar, do qual emergiu a tal lei 

de Tobler. 
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 Isso posto, esse trabalho sugere duas questões principais: (1) quais seriam as 

razões que tornam os science studies (SS) atraentes para os geógrafos que estudam o 

modo como o conhecimento geográfico foi e vem sendo produzido? E (2) em que medida 

são os SS de fato úteis na análise das histórias da disciplina? 

 Faz-se necessário ressaltar que estas são questões endereçadas ao domínio da 

historiografia da disciplina, domínio que há, pelo menos, mais de dez anos, vem sendo 

sacudido com debates que colocam em questão sua própria relevância, e o fazem a partir 

da abertura de novas frentes de análise pós-positivistas, influenciadas pelos cultural 

studies, pelos SS e pela renovada sociology of scientific knowledge (SSK). 

Implicitamente, explicitamente, utilizados em conjunto ou não, essas novas abordagens do 

conhecimento científico são adotadas pelos geógrafos desde, pelo menos, o final dos anos 

80 e, como era de se esperar, essa adoção só começa a ser criticamente avaliada uma 

década depois. Trabalhos como o de Barnes, Thrift e Livingstone são exemplos do uso 

dos SS e o já célebre conjunto de cinco artigos publicados no número 20, do ano de 1995, 

da revista Transactions of the Institute of British Geographers, assinados por Felix Driver, 

David Matless, Gillian Rouse, Clive Barnett e David Livingstone representa um esforço 

para se pensar criticamente essa adoção.  

 Antes de sugerir possíveis respostas às questões expostas, meu objetivo maior aqui 

é o de propor necessários (ainda que breves) esclarecimentos a respeito dos science 

studies e do modo como vem sendo empregados na geografia. Portanto nos itens seguintes 

procura-se definir o sentido do termo science studies por meio de considerações sobre sua 

origem, seus princípios centrais e principais autores. Em seguida expõem-se alguns dos 

principais argumentos presente no debate publicado na Transactions e que constituem 

possíveis interpretações das abordagens propostas pelos SS na constituição das histórias 

da disciplina. 
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Science studies – origens, fundamentos e princípios 

 De modo geral, pode-se falar em três abordagens tradicionais da ciência, a 

abordagem filosófica, a abordagem histórica e a abordagem sociológica. A tendência 

natural possível num esforço de definição do que seriam os SS, seria enquadrá-los em 

alguma dessas abordagens. Tendência que, ao cabo de breve e superficial exame de 

trabalhos pertencentes aos SS, revela-se um problema. Não é fácil definir os SS e essa 

dificuldade é bastante explorada por Hess (1997) em seu livro Science studies: and 

advanced introduction, escrito com o intuito mesmo de clarificar esse campo de estudos. 

Segundo Hess (1997), justamente por se tratar de um campo reconhecidamente 

interdisciplinar, qualquer tentativa de enquadramento dos SS resultaria numa redução de 

seu sentido e de suas possibilidades. Os SS transitam entre a filosofia da ciência, a história 

da ciência, a sociologia da ciência e também entre a antropologia da ciência, os cultural 

studies e os estudos feministas sobre ciência, e sua condição de existência se daria 

justamente por meio da crescente supressão das fronteiras disciplinares.   

 Ainda assim, permaneceriam, de acordo com Hess (1997), algumas fronteiras. No 

campo dos SS a divisão disciplinar mais significante separa os que têm maior fidelidade à 

tradicional filosofia anglo-saxônica e alemã daqueles que têm uma maior orientação 

social ou cultural. Esse é um importante aspecto para compreendermos a diversidade de 

abordagens que compõe os SS. O termo filosofia vem sendo usado para cobrir o primeiro 

grupo, mas outro termo se faz necessário para se referir ao segundo grupo. Esse termo 

seria, então, social studies, pois designa as pesquisas empíricas e descritivas que incluem 

tanto o trabalho de cientistas sociais atuando na história, estudos culturais, e campo das 

humanidades.  

 Os SS começam a ganhar um maior espaço entre aqueles que se ocupam de pensar 

a ciência a partir de meados da década de 80. Algumas obras são consideradas seminais 

na difusão do que seria uma nova maneira de analisar a ciência, que clamava ser a ciência 

uma prática de intervenção sobre o mundo e não apenas um sistema de teorias. Dentre 
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essas obras, para citar apenas algumas, destacam-se Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, 

Boyle and Experimental Life de Steve Shapin e Simon Schaffer (1987), Representing and 

Intervening: introductory topics in the philosophy of natural science de Ian Hacking 

(1983) e talvez a mais conhecida na geografia Laboratory Life: the construction of 

scientific facts de Bruno Latour e Steve Woolgar (1979 – primeira edição). Em comum 

estas três obras advogam a idéia segundo a qual a ciência deve ser pensada como prática, 

sendo fundamental, portanto, dar ênfase a seu caráter experimental. Os praticantes dos SS 

esperam, com isso, encurtar a distância entre ciência e sociedade e para fazê-lo a ciência 

deve ser retirada de sua confortável posição. Como bem aponta Fuller  

If science has a public relations problem, it is not due to public hostility or even 

indifference to science. Rather, it would seem that science is being taken off its pedestal 

and shifted to some other place in our culture. STS1 tries to understand and sometimes 

influence this undeniable sea change in public attitudes (2006:2) 

 

 A filosofia da ciência e a sociologia da ciência representariam o hard core das 

pesquisas sobre ciência e conhecimento. São a origem e também o alvo dos cientistas 

sociais que, nos idos dos 70 e 80, (re)desenvolveram a sociologia do conhecimento 

científico (SSK) – representada principalmente pela Edinburgh School e seu strong 

programme. Por isso mesmo, a sociologia da ciência aparece com o nome de Institutional 

Sociology of Science (ISS), para diferenciar a natureza da pesquisa que faziam os 

pesquisadores que depois desenvolveriam os SSK. Segundo seus críticos, a sociologia da 

ciência falhou em seus propósitos porque não se ocupou de analisar o conteúdo próprio da 

ciência de maneira sociológica.  

 Portanto, nas origens dos SS estariam, segundo Hess (1997), esses três campos de 

estudos da  ciência. De uma certa forma, a identidade e os traços característicos dos SS 

foram forjados por e a partir de distensões de muitos dos princípios da filosofia da ciência, 
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da ISS e da SSK. Portanto, entender os SS, entender suas teses centrais é entender a 

posição que ocupam perante os tradicionais campos de estudos da ciência, o modo como 

negam determinados preceitos estabelecidos (especialmente na filosofia da ciência 

tradicional) e procuram caminhos que refletem uma genuína mudança de foco.    

 É justamente essa mudança de foco que distancia os SS de suas matrizes. E 

justamente por se constituírem como uma deriva de suas matrizes, os conceitos-chave dos 

SS são delas extraídos e mormente, re-significados. Ao avaliar as distensões entre a 

filosofia da ciência e os chamados social studies (onde se incluem os SS e a SSK), Hess 

(1997) sugere que na filosofia da ciência se privilegia uma abordagem prescritiva da 

ciência enquanto nos social studies aplica-se uma abordagem descritiva (obviamente com 

esperadas e mútuas exceções à regra). O que significa dizer que a filosofia da ciência 

tomou como tarefa legitimar a ciência, mostrar que era uma atividade real e necessária, e 

para isso deveria tornar evidente as características que a própria ciência se atribui 

(Videira, 2005). De maneira simplificada, enquanto a filosofia da ciência se ocuparia 

então de dizer como a ciência deve ser, os SS pretenderiam dizer como a ciência tem sido. 

Esse critério de distinção das agendas é fundamental para entender a virada proposta pelos 

SS em sua abordagem da ciência e principalmente para compreender o verdadeiro 

assombro causado pelos primeiros livros publicados por seus praticantes na comunidade 

científica2.  

 A partir dessa distinção, entre uma abordagem de caráter prescritivo e outra de 

caráter descritivo se reconheceria, então, uma divisão, uma verdadeira fronteira entre 

filosofia da ciência e os outros campos de análise da ciência. Vale ressaltar que defender 

essa fronteira foi iniciativa dos filósofos da ciência, numa clara estratégia de manutenção 

institucional. Uma maneira, portanto, de distinguí-la dos demais tipos de conhecimento. 

Sendo assim, a filosofia da ciência defendia a existência de características intrínsecas à 

ciência, e ausentes nos demais conhecimentos. Essas características intrínsecas, por sua 

vez, seriam justamente a resposta à questão ‘o que é a ciência?’.  
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 Já as características extrínsecas à ciência, ficariam sob a responsabilidade dos 

historiadores e sociólogos da ciência, ocupados não com o conteúdo da ciência e sim com 

seu contexto de produção. Isto é, se o objetivo é analisar o conteúdo da ciência, a tarefa 

cabe aos filósofos, se o objetivo é compreender o contexto da ciência, então chamem os 

historiadores e sociólogos. De maneira simplificada o exposto aqui revela, na verdade, a 

bem conhecida distinção entre contexto de descoberta e contexto de justificação. Esta 

distinção foi formulada e incorporada pela filosofia da ciência e determinou durante muito 

tempo o modo como deveriam atuar os distintos pesquisadores interessados no 

conhecimento científico. Aos filósofos só interessaria o contexto de justificação, âmbito 

no qual se encontrariam as conclusões obtidas pelos cientistas – essas sim passíveis de 

análise, por meio da reconstrução racional da ciência. Não interessaria, portanto, 

questionar o valor propriamente dessas conclusões, a idéia é inferir se foram bem 

construídas, logo 

Compreender como, onde, quem e por que aqueles resultados foram propostos e adotados 

não seria tarefa da filosofia, mas, sim, da história e da sociologia da ciência (Videira, 

2005:75).  

Este seria o contexto de descoberta, campo de atuação dos outros pesquisadores ocupados 

com a ciência. Um campo bastante limitado, diga-se, que não colocaria em risco o 

estatuto da ciência, tampouco sua desejada autonomia, uma vez que esse ‘outros’ 

pesquisadores não avançariam em suas análises sobre os problemas clássicos da 

epistemologia, isto é, o problema da definição do conhecimento, o problema do ceticismo 

e o problema do método.   

 No entanto, a crise pela qual passa a filosofia da ciência a partir de meados da 

década de 60, catalisada, entre outros motivos, pela crescente descrença na tese segundo a 

qual a ciência era o aprimorado efeito da racionalidade humana, abre espaço para se 

repensar e se estabelecer novas possibilidades de se pensar a ciência. Espaço ocupado 

pelos SS. Para os adeptos dos SS, a reflexão sobre a ciência não deve conceber o 
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conhecimento científico como um produto acabado, mas sim como indissoluvelmente 

ligado ao contexto em que foi construído. As práticas das ciências são analisadas de 

modo a esclarecer os interesses de diferentes tipos presentes no processo de construção 

das teorias.  

 Uma idéia central é que o conhecimento científico é socialmente construído. Daí 

se segue que a objetividade dos conhecimentos científicos é colocada em questão, pois se 

uma proposição p é resultado de uma construção social, há motivos para supor que p não 

é livre de fatores que comprometem a sua pretensão à objetividade. Via de regra, sustentar 

que algo é socialmente construído implica que tal coisa não é objetivamente real, ou 

objetivamente verdadeira no caso de uma proposição. Portanto, se o conhecimento 

científico é socialmente construído, não é objetivo. Essa visão pode ser encontrada, entre 

outros lugares, na obra de Latour e Woolgar (1986).  

 Latour e Woolgar (1986) sustentam que ao se examinar como se dá a prática 

concreta da investigação científica, conclui-se que muitos resultados são obtidos por meio 

da estabilização de uma controvérsia. Em outras palavras, a verdade de uma proposição p, 

assim como a existência do fato ou entidade correspondente, é estabelecida quando é 

obtido um consenso na comunidade científica acerca de p. O que quer que seja aceito 

como um resultado válido, o é pelo consenso entre especialistas na área. Mas daí não se 

pode sem mais concluir que se trata também de uma verdade objetiva. Segundo essa 

concepção, o que é aceito como verdadeiro não é necessariamente o que é objetivamente 

verdadeiro.  

 As investigações empíricas realizadas por Latour, são exemplos de abordagens dos 

SS que Hess (1987) denomina micro-sociológicas, que têm como tema o dia-a-dia dos 

cientistas em seus laboratórios e procuram mostrar como interações sociais de diferentes 

tipos estão presentes nas práticas por meio das quais são estabelecidas proposições 

científicas. Não é apenas a busca pela verdade que guia a investigação científica. A 

ciência moderna não é desinteressada. E isso por uma razão muito simples. A ciência 
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moderna está intimamente conectada com a obtenção de tecnologia, e a tecnologia não é 

de modo algum desinteressada. Pelo contrário, a tecnologia é justamente a aplicação de 

conhecimentos científicos para resolver problemas ou criar instrumentos que têm uma 

finalidade. A idéia de que a ciência é neutra, portanto, não corresponde à prática concreta 

da investigação científica. A ciência é sim influenciada por fatores políticos, econômicos e 

culturais. E não é difícil perceber o porquê. A investigação científica exige tempo, 

freqüentemente dedicação integral a um projeto de pesquisa. Tais atividades, 

evidentemente, são financiadas, tanto por entidades privadas quanto públicas. E ainda que 

seja admitido que nem sempre interesses estranhos à busca da verdade pela verdade 

movem a ciência, muitas vezes esse é o caso. 

 Diferentemente da perspectiva epistemológica, a abordagem levada a cabo pelos 

SS rejeita a distinção entre contexto de descoberta e de justificação. Segundo Hess (1987) 

isso inclusive diferencia os SS dos SSK, na medida em que estes se caracterizam por 

privilegiar o contexto de descoberta, mas sem necessariamente negar a distinção entre 

contexto de descoberta e justificação. Mas o ponto enfatizado pelos SS é que os resultados 

finais da investigação científica e os contextos em que foram produzidos estão de tal 

forma associados que a atividade científica não pode ser adequadamente compreendida se 

a distinção entre contexto de descoberta e justificação não for rejeitada. Conforme 

sustenta Lenoir (1997) em seu livro Instituting science: the cultural production of 

scientific disciplines, não existem aspectos internos e aspectos externos à ciência – como 

defendiam os filósofos da ciência. Ou seja, ambiente político e domínio epistemológico se 

confundem e não podem ser analisados separadamente. Note-se que isso é perfeitamente 

coerente com a tese, acima apresentada, segundo a qual o estabelecimento da verdade de 

uma proposição p se dá por meio da estabilização de uma controvérsia. 
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Science studies e história disciplinar – algumas interpretações 

 O conjunto de cinco artigos reunidos sob o título Geographical Traditions: 

rethinking the history of geography, segundo Driver (1995), foram motivados pelo 

entusiasmo por uma nova historiografia da disciplina, reflexo do renovado interesse com a 

história da geografia associado à conjunção de diferentes movimentos, dentre os quais a 

chegada de novo aparato metodológico com base nos cultural studies e os SS. Novas 

proposições dentro da historiografia conduzem os geógrafos a uma reflexão sobre as 

diversas formas que o conhecimento geográfico adquire em discursos da geografia que 

necessariamente possuem uma história bastante complexa. 

 As tradições geográficas eram o tema do debate e seu catalisador foi o convite 

feito aos participantes para que avaliassem a obra The Geographical Tradition: episodes 

in the history of contested entreprise de Livingstone, publicada em 1992. As 

comunicações foram revisadas e então publicadas no Transactions sob os seguintes 

títulos: Effects of history de David Matless; Sub-merged identities: familiar and 

unfamiliar histories de Felix Driver; Tradition and paternity: same difference? de Gillian 

Rouse; Awakening the dead: who needs the history of geography de Clive Barnett; e 

Geographical traditions de David Livingstone. Uma questão muito importante que traduz 

o cerne do debate que orienta os artigos e que é de suma importância é a seguinte: 

existiriam outros modos de se escrever a história da geografia? De uma certa forma, todos 

os artigos lidam com essa questão, mas não oferecem propriamente respostas, procuram, 

na verdade, sugerir proposições. 

 O que se depreende da análise dos artigos – fundamentais, diga-se, para entender o 

estado da arte da historiografia da disciplina – é a constatação de que a adoção das 

perspectivas pós-positivistas (o recurso a essa nomenclatura se justifica pois é dessa forma 

que se referem os autores em questão) pelos pesquisadores interessados na história da 

disciplina não é aclamada de maneira irrestrita. Dentre todos os artigos, sem dúvida o 

assinado por Clive Barnett teve maior repercussão. Com o provocativo título que já sugere 
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sua questão central sobre a necessidade mesma de uma história da disciplina, Barnett vai 

um pouco na contramão dos demais autores que compõem o conjunto, pois posiciona-se 

de maneira bastante crítica em relação à adoção de novas perspectivas de análise advindas 

dos cultural studies e dos SS. O ideal seria poder apresentar uma avaliação da 

contribuição de todos os autores sobre o tema, porém, em função do escasso espaço, optei 

por expor alguns dos principais argumentos de Barnett na intenção mesma de 

problematizar a adoção dos SS. 

 O artigo de Barnett é, sem dúvida, o mais contundente dos artigos que compõe o 

conjunto, sua intenção é questionar o argumento segundo o qual a importância dos 

estudos da história da disciplina está assentada na idéia de ser o passado chave para 

entendimento do presente. Barnett comenta o fato de que em seu livro The Geographical 

Tradition – uma obra proclamada como exemplo de uma abordagem contextual da 

história – Livingstone, após seu relato do que foi a geografia quantitativa, afirma ser 

impossível discutir as críticas subseqüentes pois ainda seria muito cedo para tentar 

elucidações contextuais de eventos tão recentes. Para Barnett, a posição de Livingstone 

cristaliza uma idéia que ele vai chamar de metafísica do contexto, que seria um relutante 

reconhecimento de que a contextualização não dá conta de se dirigir de maneira crítica e 

evidente ao único contexto que realmente interessa, o contemporâneo. Essa posição indica 

que a contextualização só funciona em algo que já não muda mais de forma e que pode, 

portanto, ser apreendido como um objeto do conhecimento. É como se a noção de 

contexto representasse algo que o pesquisador não estaria, de forma alguma, fazendo 

parte. Barnett vai além e afirma que a contextualização dá suporte a um modo de juízo 

crítico que pressupõe uma posição necessariamente externa ao contexto que está sendo 

examinado. O que garantiria uma distância segura a partir da qual pode-se decidir quais 

foram os elementos catalisadores que mobilizaram os atores envolvidos na produção do 

conhecimento.  
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 Seguindo esse argumento, o contexto acabaria por desqualificar e não legitimar 

qualquer tipo de intervenção transformadora e genuinamente radical na configuração 

contemporânea da disciplina, o que faz cair por terra a idéia de ser o passado chave de 

entendimento do presente (podendo portanto levar a sua própria transformação). Barnett, 

segue expondo o que seria uma lógica bem simples: “because spatial science and 

postpositivist geography are not yet dead, they resist contextualization” (Driver et 

al.,1995:417). Ou seja, só se critica o que não mais está em voga. Portanto, posicionar-se 

criticamente em relação a uma abordagem atual é uma decisão parcial, na medida em que 

ainda se está imerso no mesmo contexto. A idéia aqui é que não há ainda distância 

suficiente para se proceder uma avaliação crítica. Esse é sem dúvida um juízo bastante 

extremado de Barnett, todavia é útil para se perceber que esta posição de só se avaliar o 

que já não se altera, apesar de estar em desacordo com as proposições dos SS, faz uso de 

toda a terminologia que os mesmos dispõem. 

 Particularmente, acredito que Barnett se excede nos termos que usa para avaliar o 

modo como se comportam os historiadores da geografia, fundamentados nas abordagens 

contextuais e críticas. Mas ainda que radical, a posição que Barnett assume é interessante 

pois é capaz de suscitar uma discussão adiada sobre a maneira de se ver e de se construir a 

história da disciplina. Obviamente não existe mais o apelo a uma história da disciplina, ou 

melhor à história da disciplina. O artigo definido caducou há tempos e o indefinido só faz 

sentido se empregado no plural. Não há uma e sim muitas histórias da geografia. O ponto 

é que esse posicionamento só representará de fato um avanço se o próprio sentido de 

história for questionado, o que, como deseja argumentar Barnett, não acontece de fato. 

Para Barnett, os geógrafos já sabem desqualificar o empiricismo que caracterizava as 

antigas histórias de um objeto aceito como verdadeiro chamado geografia. Mas esse 

empiricismo do objeto persiste no que tange à própria noção de história e é isso que 

Barnett se dispõe a discutir. Seria uma heresia questionar o aparentemente inquestionável 

papel da perspectiva histórica, mesmo, e talvez principalmente, a partir do momento em 

que ela assume uma posição crítica, renovada e contextual. E com isso, não se coloca em 
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questão, por exemplo, a natureza da histórica relação de noções como discurso geográfico 

e conhecimento geográfico. É como se os historiadores da geografia hoje atuassem com 

um entendimento a priori de que toda a geografia feita no passado é o passado da 

geografia hoje.  

 Para Barnett, é somente por meio do reconhecimento que muito daquela história é 

hoje simplesmente redundante que se é capaz de identificar quais porções da geografia do 

passado permanecem vivas e ativas como o passado da geografia hoje. Essa idéia de 

Barnett, para mim, é a mais valiosa. E por isso, a mais útil aqui. Pois coloca em questão o 

modo como se posicionar diante do passado e questionar quais porções dele devem ficar 

para compor o que é o passado do hoje. Por mais ‘metafísica’ que possa parecer essa 

questão, ela lança luz sobre um velho problema da história, ao colocar em evidência a 

arbitrariedade que conduz o trabalho daquele que se propõe a contar determinada história, 

pois cabe a ele escolher quais seções do passado da disciplina podem e devem ser 

acolhidas. E esse velho problema, já é mais que sabido, independe de qual história se 

deseja contar, seja oficial ou oficiosa, convencional ou contextual. 

 Ainda seguindo a argumentação desenvolvida por Barnett, a lacuna nas discussões 

sobre esse e outros problemas da história, se relaciona a uma inabilidade dos trabalhos em 

história da geografia para produzirem um relato de maneira convincente de suas próprias 

condições de emergência. Quando a nova historiografia da disciplina produz seu discurso 

de legitimação o faz por meio de um apelo a uma série de narrativas épicas das últimas 

duas ou três décadas da geografia. Nesse sentido, para Barnett não há novidade alguma na 

nova historiografia da disciplina, que tem desde sempre procurado fornecer certas auto-

representações da vocação profissional, relatos sobre o que os geógrafos devem fazer. 

Segundo Barnett, isso sempre foi feito, no entanto ele reconhece uma diferença 

fundamental no modo pelo qual o passado é ressuscitado em prol de posicionamentos 

contemporâneos. O ressurgimento da história da geografia como tal indica uma tendência, 

renovada entre os geógrafos críticos, de exumar cadáveres apodrecidos para revelar sua 
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astúcia e assim enterrá-los novamente. Nomes do passado não são mais venerados, porém 

ainda são utilizados para que ganhem um novo significado no passado da disciplina. Este 

recurso a tais narrativas de legitimação demonstra, na verdade, a insistente ausência de 

uma análise dos papéis jogados pelos atores produtores do conhecimento nos novos 

campos de estudo, análise que poderia avaliar as possibilidades e limites de tais novos 

campos.  

 Para Barnett, o motivo pela qual os geógrafos precisam de uma história não é por 

conta do incontestável apelo de entender o passado da disciplina como se esse passado 

necessariamente ainda sustentasse o presente. O motivo é o fato de o passado poder ser 

facilmente usado para servir como um campo de discussão conveniente no qual se pode 

praticar diferentes tipos de teorias. Neste ponto, Barnett não economiza ironias ao se 

referir a nova onda de aportes analíticos da crítica literária, dos novos estudos culturais e 

sociais e dos SS. Em suas conclusões (e na melhor seção de seu texto), Barnett comenta 

que os geógrafos estão bastante ocupados em agarrar seu bocado de culpa colonial 

justamente para não perder seu bocado nos despojos do mais excitante e inovador campo 

da teoria contemporânea. E é aqui que o argumento do passado como chave de leitura do 

presente cai por terra, porque os geógrafos estariam mais interessados em seguir essa 

tendência (que hoje corresponde a principal forma de comunicação interdisciplinar que 

tem a sua disciplina) para atender a pressões por novas formas de filiação profissional que 

propriamente em procurar no passado da disciplina traços e repercussões que existem na 

geografia do presente. 

 

Considerações finais ou são os princípios do SS adotados ou apenas sua 

terminologia, eis a questão  

 Quando Barnes (2001) se propõe a usar os SS para entender a origem da geografia 

econômica, chama atenção para o fato de que contar uma história é sempre contar uma 
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história a partir de uma determinada perspectiva, e que justamente pelo fato de poder ser 

contada de diferentes modos, a história pode ser múltipla e confusa. Mas parece haver 

sempre uma história sancionada, uma história oficial, muitas vezes mantida pelo poder de 

forças institucionais e pela prática cotidiana de algumas crenças. Nesse processo, de 

acordo com Barnes, as outras versões são silenciadas, a confusão é escondida, e a versão 

aprovada é naturalizada, e feita de modo a parecer inevitável.  

 Neste sentido, justamente por possuírem a capacidade de contestar as histórias 

oficiais do conhecimento, criando obstáculos para as narrativas ‘ajustadas’ que parecem 

inevitáveis, do progresso e da realização, os SS se mostram bastante úteis no esforço 

daqueles que se propõem o estudo da história da disciplina. A alusão à caixa-preta da 

ciência, recorrente nas análises dos SS, é bastante oportuna para quem pretende denunciar 

narrativas de trunfos teóricos e práticas ideais constituintes de uma evolução do 

conhecimento tida como inexorável, pois sustenta que a possibilidade de realização da 

ciência se dá, precisamente, por força dos imperativos sociais, dos interesses locais, dos 

jogos de poder que a circunscrevem.  

 Porém, cabe aqui atenção à questão que Barnett tão enfaticamente levanta em seu 

artigo. Essa adoção da perspectiva dos SS não pode ser feita sem que faça dela um exame 

crítico. Os geógrafos devem questionar a chegada desses novos aportes na geografia, 

avaliando sua extensão, sua plausibilidade nas investigações empreendidas e, 

principalmente avaliar os ganhos que essa interdisciplinaridade de fato representa. 

Somente essa posição crítica possibilitará que a geografia não incorra nos erros de 

sempre, adotar um vocabulário atual para o velho drama de garantir seu lugar entre as 

ciências.  
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1 Alguns autores, e Fuller (2007) é um exemplo, utilizam o acrônimo STS para o termo Science 
and Technology Studies ao invés de SS, que refletiria, de acordo com Hess (1997) uma 
denominação mais abrangente para o campo. 
2 Num interessante extrato da obra de Fuller (2007) é possível ter noção da certa animosidade 
envolvida na relação cientistas / pesquisadores dos SS:  
“But what exactly do STS researchers do – and why does it seem to bother scientists so much? 
We apply the theories and methods of the humanities and social sciences to the work of natural 
scientists and technologists. 
We study them as people, not minor deities. We observe them in their workplaces, interpret 
their documents, and propose explanations for their activities that make sense of them, given 
other things we know about human beings (pg.2; grifo meu).” 

  


