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Resumo 

 

No presente artigo, partimos de algumas idéias da obra de Bruno Latour para fazer um 

debate sobre a metodologia da história da ciência. Nosso objetivo é ressaltar algumas 

especificidades do processo de construção da história das ciências humanas, ressaltando a forte 

ligação existente entre a visão de mundo dos pensadores, as disputas no interior da universidade e 

as articulações com o exterior da academia. Sendo assim, pensamos que é muito útil compreender 

o panorama histórico e os usos políticos, além dos pressupostos filosóficos que embasam uma 

produção científica, principalmente nas ciências humanas.  

 

Palavras-chave: história das ciências humanas, visão de mundo, usos políticos da ciência, 

critérios de cientificidade. 

 

Há um longo tempo se faz presente e necessária uma série de discussões sobre a 

metodologia da história da ciência, da filosofia e das artes. Muito foi dito, criticado, e 

questionado sobre as diversas maneiras de se fazer história da ciência. O debate internalistas 

versus externalistas, o caráter hagiográfico e o monopólio da ciência européia já foram 

parcialmente destruídas internamente pela crítica dos especialistas. Apesar disso, esses fantasmas 
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ainda rondam freqüentemente nossas cabeças, as dos nossos colegas e as instituições que fazemos 

parte.  

Apesar desse contexto sentimos a necessidade de tratar as ciências humanas como uma 

forma de conhecimento científico que possui particularidades próprias e que requerem um 

tratamento especial. Nos direcionaremos neste artigo, ao estudo da geografia, nossa área de 

interesse. Advirto o leitor desde o início que a ciência geografia é um caso de exceção, uma vez 

que temos que lidar com a dualidade de pensar ao mesmo tempo natureza e sociedade. Com isso 

queremos dizer que a geografia vive desde de sua fundação como ciência moderna, o dilema da 

cisão da geografia física e geografia humana. O que significa que sua história pode ser contada ou 

acompanha - dependendo das circunstâncias ou de quem conta – a partir das ciências naturais ou 

a partir das ciências humanas. 

Na busca dessas especificidades partiremos das elaborações de Bruno Latour em sua obra 

A ciência em ação. Logo após algumas observações acerca das idéias desse autor, apontaremos 

três idéias chave de três autores que consideramos fundamentais para compreensão dessas 

especificidades e para se fazer uma história da ciência sob a óptica de uma sociologia do 

conhecimento. A primeira delas é a concepção de visão de mundo tratado por Lucien Goldmann. 

Em seguida e complementarmente, tangenciaremos as disputas epistemológicas de afirmação de 

determinado projeto científico enfatizado várias vezes por Pierre Bourdieu. Finalmente os 

conteúdos e articulações de classe entre os intelectuais delimitado na obra de Antonio Gramsci.  

Antes de adentrar no tema propriamente dito temos que apontar minimamente o debate 

sobre essa divisão entre ciências humanas e naturais. A posição de Bruno Latour é muito clara ao 

indicar que não existe tal cisão e que todas as ciências devem ser tratadas de maneira 

relativamente igual (LATOUR, 2000). Aliás, na obra Jamais fomos modernos (LATOUR, 1994), 

o autor faz todo um esforço para mostrar como, na verdade, essa cisão entre natureza e cultura é 

apenas um artifício de pensamento típico da epistemologia moderna. Temos consciência que esse 

é um debate filosófico profundo e complexo. No entanto, não estamos de acordo com Latour, 

pois pensamos que na realidade haja uma diferença entre as leis naturais e as leis da sociedade. 
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Obviamente elas se apresentam conjuntamente na totalidade concreta como apontara Lukács1 

(SOCHOR, 1989, p. 30-43). Porém, é impossível negar que existam cisões no plano 

epistemológico, institucional e na própria organização das diversas comunidades científicas, 

apesar de haver nos últimos tempos um amplo esforço pela interdisciplinaridade. Portanto, 

compreendemos a esforço de Latour no sentido de uma epistemologia híbrida, ou seja, que busca 

superar a divisão entre natureza e cultura, mas pensamos que isso não pode ser resolvido 

simplesmente ou que essa questão se resuma a um problema da cognição dos cientistas. A inércia 

histórica no tocante a esse assunto é grande, principalmente na modernidade em que a natureza 

sempre é vista na maioria das vezes como uma exterioridade.  Por esse motivo, pensamos que as 

ciências humanas merecem um tratamento especial. Certamente houve um distanciamento entre 

esses “tipos” de ciência e isso se deve ao fato das ciências humanas estarem ainda muito ligadas à 

filosofia, entre outros elementos. Portanto, pensamos que as ciências humanas devem ser 

compreendidas em conjunto com as técnicas, mas também com a filosofia.  

 

A tecnociência em suspensão 

 

 Bruno Latour, no primeiro capítulo de sua obra Ciência em ação chama atenção 

para uma problemática que pensamos ser de fundamental importância para as ciências humanas: 

a literatura acadêmica, os argumentos de autoridade, em suma as controvérsias que envolvem o 

debate científico (LATOUR, 2000, p. 39-48). Ele faz uma espécie de tipologia – aberta uma vez 

que sua postura é extremamente relativista – em que demonstra a diversidade de textos que 

podem ser engajados no processo científico. Portanto o autor ressalta como os textos podem 

                                                 
1 Ressaltamos que Lukács também tentou solucionar esse problema socializando a natureza, ou seja, colocando-a 
como um fruto meramente social. O processo de socialização da natureza estaria ligada estritamente à idéia de 
reificação, ou seja, a naturalização e coisificação dos processos sociais. Negando então essa armadilha da reificação 
burguesa que transforma tudo em mercadoria, Lukács tenta enquadrar essa naturalização na ideologia burguesa que 
controla a luta de classes. Daí seu raciocínio que dá menos ênfase a dialética na natureza (que na época estava 
fortemente presente no marxismo oficial da URSS e estava aplicando o método das ciências naturais para estudar a 
sociedade) e uma ênfase maior do materialismo histórico com o esforço de desmistificar a reificação (SOCHOR, 
1989, p. 41-52). Novamente, concordamos com Lukács até o ponto em que ele expõe que essas leis se apresentam 
conjuntamente na totalidade concreta, mas não negamos a dialética da natureza e sua capacidade explicativa das 
propriedades da matéria.     
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afirmar um determinado projeto de pesquisa, como podem atacá-lo negativamente, como podem 

concordar inteiramente ou apenas parcialmente. Na óptica da sociologia da ciência, ocorre 

através desses debates todo um processo de alinhamento com determinadas idéias e concepções. 

Em contrapartida temos também a criação das divergências e controvérsias. Esse processo além 

de ter um cunho sociológico propriamente dito, que se refere ao prestígio que o pesquisador 

desfruta no seio das comunidades científica, ainda envolve os parâmetros técnicos e a referência 

dos trabalhos já realizados anteriormente. Sendo assim, a linguagem desse debate é técnica e 

cientifica, ou seja, mobiliza as termos técnicos próprios para se referir aos fenômenos do estudo 

de determinado objeto. E o debate sempre parte daquilo que já foi dito anteriormente sobre o 

assunto. Essa inércia histórica do debate, na maioria das vezes, só pode ser superada através da 

recuperação dos textos que formam pontos marcantes sobre o assunto estudado. Em um 

determinado momento desse debate, ao longo de vários anos, o conhecimento se sedimenta e se 

formula aquilo que se Latour denominou conhecimento tácito, ou seja, um tipo de conhecimento 

que é consenso ou ponto de partida para a pesquisa científica (LATOUR, 2000, p. 59-68).  

 No entanto, no campo das ciências humanas nos perguntamos até que ponto esse 

conhecimento tácito é bem estabelecido. Isso porque os químicos muito provavelmente não 

devem mais debater a fórmula da água, como nos aponta Latour. Mas, nós ainda estamos 

debatendo as formulações da obra de Karl Marx. Não apenas Karl Marx, mas Weber, Durkheim, 

Marcel Mauss, Ratzel, entre outros. Portanto, as interpretações acerca da obra desses autores são, 

no campo das ciências humanas, uma fonte ampla de controvérsias. Não podemos deixar de ver 

que a obra de Marx causou o debate e a cisão entre os reformistas (social-democratas) e os 

marxistas ortodoxos. Assim, uma obra deu origens à linhas de interpretação da realidade social 

completamente diferentes2.   

 Além disso, as ciências humanas possuem uma diversidade metodológica grande 

que talvez não esteja presente com tanta força em outras ciências. No campo da geografia 

                                                 
2 Cabe comentar aqui que Latour (2000, p. 164) coloca a natureza como um possível fator de resolução de 
controvérsias. Obviamente como Latour possui uma posição relativista, a natureza não poderia ser um argumento por 
si só. Ela acompanharia um certo consenso científico ou uma aceitabilidade de uma explicação coerente em que a 
“natureza seria a conseqüência da resolução” da controvérsia. Pensamos que para as ciências humanas esse 
argumento natural tem uma funcionalidade diferente. Há na geografia grandes dilemas por conta dessa problemática 
natureza/cultura. Por exemplo, o que era um elemento social como o Estado, durante muito tempo foi tomado como 
natural. Deixamos claro novamente que somos da opinião que a natureza e a sociedade tem leis científicas diferentes. 
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certamente temos as idéias da fenomenologia e do existencialismo sob o rótulo de geografia 

humanista para citar um exemplo. Bruno Latour define a ciência como tecnociência (LATOUR, 

2000, p. 53) logo no início de sua obra. Isso porque entende que é impossível compreender o 

processo de constituição da ciência sem levar em conta as técnicas, ferramentas, objetos materiais 

utilizados nesse processo. Ele chama atenção para a capacidade desses objetos de portar 

mensagens e constituírem em si argumentos dos debates acerca das controvérsias. Temos então 

uma fusão das técnicas e da ciência e um processo de constituição do conhecimento científico 

que é encarado de maneira coletiva, ou seja, realizado por uma comunidade (LATOUR, 2000, p. 

53). Certamente essa idéia de tecnociência nos remete à práxis, o que quer dizer que não temos 

que entender somente a teoria que embasa o procedimento científico, mas o procedimento em sua 

totalidade. Quais são os objetos, as técnicas, o que ocorre no laboratório e nos estudos de campo 

que permitem dar sustentação a um novo conhecimento.  

 No caso das ciências humanas, pensamos que devido à pluralidade metodológica e 

a íntima relação com a filosofia, talvez estudar esses pressupostos filosóficos que sustentam 

determinados métodos seja mais importante do que dar ênfase às técnicas. Não que as técnicas 

não sejam importantes, mas porque é freqüentemente essa orientação filosófica do método 

determina o uso de certas técnicas, ou a forma de tratamento de dados em um trabalho de campo. 

Um pesquisador que embase sua pesquisa nos pressupostos neo-positivistas vai utilizar 

plenamente os dados estatísticos, fórmulas matemáticas, modelos matemáticos e talvez até 

descarte a possibilidade de realizar trabalhos de campo. Finalmente, pensamos que esses 

pressupostos filosóficos/metodológicos das ciências humanas podem muitas vezes determinar o 

uso final ou a pretensão inicial da pesquisa científica.  

Obviamente, Latour não observa a constituição do conhecimento apenas do ponto de vista 

epistemológico, mas também observa de que maneira ele se engaja com o mundo exterior. 

Portanto, pensamos que seja fundamental a idéia de Bruno Latour que o conhecimento produzido 

do lado de dentro da academia se articula com o apoio dos atores que estão do lado de fora da 

academia (LATOUR, 2000, p. 264-267). Nessas articulações os interesses de classe não podem 

ser ignorados.  

 Como nos mostra Lucien Goldmann:      
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(...) não cremos que o pensamento e a obra de um autor possam ser 
compreendidos por si mesmos se permanecermos no plano dos escritos e 
mesmo no plano das leituras e influências. O pensamento é apenas um 
aspecto parcial de uma realidade menos abstrata: o homem vivo e inteiro. 
E este, por sua vez, é apenas um elemento do conjunto de uma vida e de 
um comportamento. Além disso, acontece freqüentemente que o 
comportamento que permite compreender a obra não é o do autor, mas o 
de um grupo social (ao qual o autor pode não pertencer) e sobretudo, 
quando se trata de obras importantes, o comportamento de uma classe 
social (GOLDMANN, 1967, p. 8). 

 

 

A totalidade dessa articulação filosófica de método com as posturas políticas do cientista 

devem juntar-se aquilo que Goldmann chama de visão de mundo:  

 

O que é uma visão de mundo? Já o escrevemos anteriormente: não é um 
dado empírico imediato, mas ao contrário, um instrumento conceitual de 
trabalho, indispensável para compreender as expressões imediatas do 
pensamento dos indivíduos. Sua importância e sua realidade se 
manifestam mesmo no plano empírico, desde que a ultrapasse o 
pensamento e a obra de um só escritor. (GOLDMANN, 1967, p. 17).  

  

Qual é a opção filosófica de cada cientista social? Como o cientista vê a conjuntura social 

de sua época e qual é a práxis que ele adota perante ela? Para Goldmann (1967) essa unidade é de 

suma importância. Obviamente esse processo está sujeito a uma série de contradições, mas o que 

é importante notar é que o conhecimento científico tem conteúdos de classe. O que quer dizer que 

ele não é neutro, ele freqüentemente tem uma intencionalidade enrustida que está articulada com 

os interesses de alguma classe. Como nos colocou Harley em seu estudo sobre a desconstrução 

dos mapas: todo mapa possui uma agenda oculta, ou uma intencionalidade não explícita 

(HARLEY, 1989, p. 188). Não é necessário dizer que em vários momentos as ciências humanas – 

e a geografia em especial - estiveram a serviço do Estado, por exemplo. 
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Dessa forma, a técnica é só mais um componente instrumental e argumentativo dessa 

visão de mundo. Partiremos agora para a discussão de alguns aspectos da questão da luta de 

classes e a sua relação com o fazer científico. 

 

Lutas e articulações 

 

 Em um primeiro momento, existe a luta por um certo estabelecimento interno, ou 

seja, institucional. Mesmo se admitimos a idéia de que existe uma certa pluralidade 

metodológica, não podemos descartar a luta por uma legitimação ou reconhecimento enquanto 

conhecimento científico. Logicamente esse estabelecimento “interno”, o que quer dizer no âmbito 

institucional não está, em nossa opinião, dissociado do mundo externo. Dessa maneira, do ponto 

de vista da organização social, existiria uma certa homologia entre a estrutura de classes e de 

poder dentro da academia e fora dela, fato que não pode ser ignorado3. Portanto como nos mostra 

Bordieu (1984, p. 22) apesar de haver uma tendência à homogeneização coexistem ainda 

diferentes critérios de cientificidade de acordo com determinados campos de estudo. Essa 

homogeneização passa pela codificação do conhecimento, mas também aos grupos que delimitam 

e determinam essa cientificidade. Bourdieu (1984, p. 24) em confluência com Latour observa que 

o processo de convencimento da pertinência de determinado saber científico mobiliza os agente 

de dentro e de fora na universidade4.  Assim a instituição universitária se configura como um 

campo de lutas entre grupos com o objetivo de estabelecer a produção do conhecimento. A 

pertinência e a eficácia dos argumentos mobilizados constituem um capital simbólico que dão 

                                                 
3 Bordieu (1984, p. 64-76) apresenta uma série de números para demonstrar como na verdade a origem social tem um 
papel essencial na formação da estrutura social interna à academia. Ele demonstra quais são as características sociais 
comuns de quem está dentro da universidade, e vai mais longe colocando como na verdade cada campo de estudo 
gera um grupo social dotado de um conjunto de hábitos e comportamento específico, que o distingue de outros 
grupos. No contexto da obra desse autor, à acumulação de capital cultural ou simbólico está diretamente relacionado 
à acumulação ou posse do capital financeiro. Gramsci também recupera essa temática das origens sociais, porém 
com um olhar atendo a divisão regional do trabalho. No caso da Itália ele demonstra como o norte mais desenvolvido 
estava mais propenso a formar engenheiros e técnicos de produção, e o sul mais atrasado do ponto de vista 
econômico dava origem a padres e outros intelectuais menos ligados às atividades econômicas.   
4 Bordieu chega até mesmo a descrever uma hierarquia e uma certa lista de estereótipos, desde o cientista mais 
fechado dentro da academia, até o meio-sábio ligado ao exterior da universidade, seu sistema burocrático e a sua 
administração.    
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mais ou menos força a determinados projetos de estudo (BORDIEU, 1984, p. 22-23). Somente a 

ciência reconhecida socialmente como representação de verdade tem força legítima no seio da 

sociedade (BORDIEU, 1984, p. 44). Assim: 

 

Toda tomada de decisão sobre o mundo é ordenada e se organiza a partir 
de uma posição determinada nesse mundo [das representações 
universitárias], o que quer dizer, do ponto de vista da conservação e de 
aumento do poder associado a essa posição. É assim que, dentro de um 
universo como o do campo universitário, depende da própria realidade 
que é feita pelos e dos seus agentes. Eles podem tirar partido da 
pluralidade dos princípios de hierarquização e do fraco grau de 
objetivação do capital simbólico para tentar impor sua visão e para 
modificar, de acordo com seu poder simbólico, sua posição no interior do 
espaço transformando a representação que os outros (e eles mesmos) 
podem ter dessa posição. (BORDIEU, 1984, p.25-26)5. 

 

 Para Bordieu, portanto o objetivo do campo de estudo uma vez estabelecido é 

obter o máximo de capital simbólico possível, ou seja, a maior quantidade de reconhecimento 

social e institucional. O que não quer dizer que visões de campos de estudo e objetivações não 

possam conviver mutuamente, mesmo se há discrepância de capital simbólico. Dessa maneira, se 

configura a estrutura de pesquisa, que está relacionada socialmente - grupo de pesquisadores e 

sua estratégia de afirmação - e epistemologicamente - operacionabilidade da pesquisa, conceitos, 

idéias, método. Bordieu (1984, p. 42-49) gasta muitas páginas para demonstrar como no campo 

das ciências humanas, o critério de cientificidade se diferencia, por refletir amplamente sobre a 

forma de se escrever e apresentar os textos – sobre quando vale a apresentação técnica ou de 

quando é mais apropriada uma argumentação que usa o estilo individual e até um viés de 

literatura. No entanto, Bordieu (1984, p. 77) deixa claro como os critérios de cientificidade das 

ciências naturais são hegemônicos. Isso se revela por exemplo na necessidade de se utilizar 

determinados termos destinados ao estudo da natureza para se referir a outros fenômenos que não 

são necessariamente relacionados à ela.    

                                                 
5 Tradução nossa. 
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 Esse é o primeiro ponto que pensamos que ser de sua importância. Finalmente 

pensamos que se essas estruturas de pesquisa não podem deixar de serem vistas de acordo com 

suas articulações com as classes sociais. Chegamos então, no ponto em que é necessário observar 

como as idéias científicas se articulam e interagem com os interesses de classe. O conhecimento 

científico, como dissemos tem conteúdos e usos de classe. Se furtar dessa análise de usos e 

engajamento é perder uma parte que consideramos essencial na sociologia do conhecimento. Os 

intelectuais têm uma função na formação dessas idéias, como nos aponta Gramsci : 

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que 
lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político. (GRAMSCI, 1979, 
p. 3). 

 

Gramsci ressalta a divisão social do trabalho, e mostra uma certa cisão entre o trabalho 

físico e manual. Em seguida demonstra como na realidade, o trabalho intelectual vai se 

subdividindo (GRAMSCI, 1979, p. 3-16). No entanto, mesmo com uma grande ramificação, 

Gramsci demonstra a existência de dois grandes grupos no que diz respeito à relação com as 

classes sociais: os intelectuais orgânicos, comprometidos com uma nova ordem social, ou com a 

transformação da sociedade. E os intelectuais tradicionais comprometidos com ordens sociais no 

poder, o status quo, ou mesmo a intelectualidade que faz apologia a organizações sociais que já 

foram superadas. Como se esses intelectuais fossem exatamente engajados com a legitimação da 

organização social vigente. Com efeito, o surgimento de uma relação classe-intelectual não é 

imediata, é mediada, pelas relações e contextos sociais e pelo conjunto de superestruturas 

(GRAMSCI, 1979). A superestrutura tem um papel importante na visão de mundo individual dos 

intelectuais. Tendo em mente isso, não podemos nos esquecer o aponta Bordieu (1984, p. 27): o 

engajamento do cientista é uma opção pessoal.     

É importante ressaltar que por vezes esse engajamento não é explicitamente ou 

suficientemente claro, mas se traduz muitas vezes através da visão de mundo e da práxis. 
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Portanto, quase todo conhecimento científico tem um uso social explícito, seja técnico (aplicação 

nas esferas de produção de mercadorias) seja ideológico (orientação de políticas públicas, 

educação ou argumentativo sobre os problemas sociais), mesmo que esse uso ou projeto não 

chegue a se concretizar ou não se desdobre em múltiplas propostas de operacionalização ou de 

popularização. Pensamos que nas ciências humanas, a constituição do conhecimento científico 

tem mais influencia nesse papel ideológico.  

Como vimos, o conhecimento científico precisa da aprovação social para se afirmar 

legitimamente como verdade e os grupos sociais precisam do conhecimento científico para 

legitimar suas ações e intencionalidades cientificamente. É através dessa dialética do 

conhecimento que indicamos que a disputa interna não pode ser entendida apartada da disputa 

externa. É pela unidade da ação do cientista e suas óbvias extensões em direção à sociedade que 

Latour (2000) mostra como não tem sentido o debate internalistas versus externalistas e que se 

deve ver a ciência em ação.    

Sintetizamos nossa posição colocando que é necessário para compreender a história das 

ciências humanas: um escopo da visão de mundo ou os pressupostos filosóficos e metodológicos 

de um determinado grupo, as lutas internas que permitem o estabelecimento de determinados 

objetos de estudo e de critérios de cientificidade6, os usos sociais e mais especificamente os usos 

de classe do conhecimento produzido, e o embasamento de uma conjuntura histórica profunda.    

Pensamos que no campo da geografia, Berdoulay (1981) tenha se utilizado de todas essas 

variáveis para compreender a formação da escola francesa de geografia. Sendo assim, sua obra se 

estrutura em um primeiro momento delimitando um quadro histórico profundo dos problemas 

políticos e nacionais da França na época de ascensão da escola francesa de geografia. Logo de 

início ele mostra claramente como os problemas nacionais estavam ligados intimamente a 

questões que a geografia poderia responder – como o problema da pose das colônias, da 

necessidade do ensino de geografia nas escolas, a necessidade de conhecer o território nacional, 

entre outros (BERDOULAY, 1981, p. 42-62). Em seguida, delimita como a escola francesa 

liderada por Paul Vidal de la Blache conseguiu se estabelecer institucionalmente. Sua estratégia 

foi ter uma nítida oposição ao campo da sociologia ao mesmo tempo em que ia absorvendo aos 

                                                 
6 Seguidos de institucionalização ou não.  



11 
 

 

poucos as correntes da geografia destoantes daquela estrutura de pesquisa e da concepção 

epistemológica de la Blache (BERDOULAY, 1981, 175-180). Conjuntamente a isso o mesmo 

autor mostra como la Blache se articulou com os políticos republicanos que se interessavam em 

um estado laico e queriam transformar algumas instituições públicas. Vidal de la Blache se 

apresenta com projetos para a transformação do ensino básico e superior. Nesse processo há toda 

uma negociação entre políticos e pesquisadores, a ponto de La Blache ter que abrir mão de 

algumas de suas idéias iniciais. A articulação entre os de dentro e os de fora se dá através daquilo 

que Berdoulay chama de círculos de afinidade, ou seja, um conjunto de pessoas (tanto de dentro 

como de fora da academia) que se unem ao redor de objetivos e idéias mais ou mesmo 

semelhantes. Finalmente Berdoulay (1981, 200-212) consegue explorar os fundamentos 

filosóficos da obra dos discípulos de Vidal de la Blache. Nesse ponto existe um caráter 

especialmente novo, uma vez que a história sobre o assunto sempre apontou para uma pobreza 

dos embasamentos filosóficos dessa escola geográfica. Portanto, Berdoulay consegue demonstrar 

a influência de Bérgson e de correntes filosóficas contemporâneas, como a idéia do 

convencionalismo e da contingência. O convencionalismo diz respeito aos princípios 

epistemológicos da pesquisa, e coloca que a verdade e os pressupostos iniciais da pesquisa são 

uma mera questão de consenso científico. E a contingência é utilizada para se contrapor ao 

determinismo idéia equivocada acerca da geografia alemã da época. A contingência demonstrará 

que o homem possui livre-arbítrio e pode escolher entre uma série de elementos no quadro 

geográfico para se desenvolver materialmente. As contingências do meio substituem um 

determinismo geográfico.  

Obviamente ofertamos uma síntese simplificada da obra de Berdoulay, mas pensamos que 

ela exemplifica a importância e o encadeamento de todos os elementos que tentamos debater.  
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