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Resumo 

Investiga os sentidos relativos ao conceito de meio presentes no debate atual, na 

epistemologia da ciência geográfica e em seu estatuto ontológico. Quatro questões alicerçam a 

pesquisa: 1. Como se apresenta o conceito de meio na esfera acadêmica atual? 2. Como foi 

tratado, quando e como surgiu tal conceito para as ciências em geral? 3. O que se encontra na 

história do pensamento geográfico acadêmico a seu respeito? 4. O que é o meio? 

Problematizando-o, busca reavivá-lo como conceito chave para a compreensão das geografias 

contemporâneas. 

 

Palavras-chave: meio; conceito; geografia; epistemologia; ontologia. 

  

Introdução 

Resguarda-se em uma tese de livre-docência reprovada nos idos de 1979 a passagem 

que melhor ilustra a motivação desta pesquisa. Nela, o autor Armando Corrêa da Silva nos 

diz: “meio – ideia sempre obscura nos estudos geográficos” (p. 79). Uma citação curta, 

porém, altamente inspiradora. Apenas, talvez, deveríamos acrescentá-la de um pequeno e 

fundamental adendo enfatizando que a tal “ideia de meio” além de se dar por obscura, 

afigura-se, também, sempre presente em livros e dizeres que teceram e fundamentaram ao 

longo dos anos o discurso geográfico acadêmico. 

Afinal, é até de se pensar o fato de que qual pessoa introduzida minimamente a 

história da Ciência Geográfica se oporia à afirmação que em nossa disciplina 

ininterruptamente estaremos postos vigilantes às múltiplas e mútuas relações presentes na 

superfície terrestre entre os diferentes tipos de sociedades humanas e os seus respectivos 
                                                
1 Resultados parciais da pesquisa homônima de mestrado em andamento, orientada pelo Prof. Dr. Elvio Martins. 
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meios? Ora, não precisaríamos forçar muito a memória para lembrar que a Geografia sob seu 

estatuto científico catedrático – ao menos em sua faceta primeiramente rotulada por 

“Antropogeografia” e depois afrancesada para “Geografia Humana”, como bem nos informa o 

historiador Lucien Febvre (p. 427, 1954) – consensualmente se baseia em Friedrich Ratzel 

como um saber angular que busca justamente essa dita relação. O humano e o meio. Par 

exemplar do fenômeno dialético que se diluindo em relações resulta num espraiar de múltiplas 

geografias evidenciáveis nas mais diversas paisagens. 

Entretanto, se se faz tão presente e fundamental, cabe desde já interpolarmos a 

pergunta: Será mesmo o conceito de meio algo realmente obscuro, e daí, por conseqüência 

imediata, um objeto passível de pesquisa? Bem, talvez a melhor tentativa de iniciar uma 

resposta a ela seria por proceder inversamente interrogando diretamente o seu interlocutor 

com outra questão, ou melhor, outras questões que se assemelham, a saber: Qual é então o 

sentido, ou o conteúdo, que temos do conceito de meio em nossa disciplina? Há a 

recomendável clareza de seu o significado? Tão usado, porém, compreendido? 

Alguns, corretamente, poderão objetar que, segundo sua determinada fundamentação 

teórica, é certo, e até mesmo óbvio, que o conceito se faz claro. Por que não haveria de sê-lo? 

Afinal, seria algo como um pecado científico um pesquisador dizer sobre conceitos dos quais 

ignora seus respectivos conteúdos. No entanto, a pergunta, apesar de respondida, não visa 

propriamente esta direção – pois assim, pensemos, todos que utilizam o conceito meio 

teoricamente (e aqui a palavra é utilizada em seu sentido mais literal) em seus discursos 

estariam a par do seu conteúdo e, por conseguinte, de cada cabeça, então, viria uma sentença 

– mas sim visa saber, mesmo que de forma não cabal, os sentidos gerais atribuídos ao 

conceito de meio nos discursos produzidos pelos geógrafos. Assim, a pergunta se dá sobre 

como a Ciência Geográfica vem se utilizando deste conceito e quais são as características 

principais presentes em seus diversos usos.  

Atendo-nos ainda a esta objeção, vale ressaltar que até o atual estágio da nossa 

pesquisa não foi encontrado trabalho algum que substancialmente se predispôs ao debruçar 

sobre como se apresentaram e/ou como se apresentam os sentidos do referido conceito. 

Quando encontramos algo parecido estão em raros trabalhos cuja a proposta principal não é o 

meio em si, mas, por exemplo, a análise de um autor que o utilizou. Interessante observar que 
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a epistemologia tenha, então, passado ao largo do meio ou, pelo menos, não se ateve a ele 

diretamente. Analisemos um pouco mais esse estranho fato. 

Por um lado, isso até poderia ser motivo da emergência de algum sentimento de 

surpresa, já que a investigação de conceitos, autores e propostas teóricas faz-se em uma 

proporção considerável atualmente em nossa ciência principalmente após o surgimento, em 

meados do século passado, da crítica ao excessivo empirismo da Geografia Tradicional que se 

desmembrou nos adventos da Nova Geografia de inspiração neopositivista e de sua rival 

teórica Geografia Crítica inspirada no marxismo. Já se faz fato o crescente interesse pelos 

campos de epistemologia, ontologia e história do pensamento geográfico nos mais diversos 

fóruns de debate, sendo a produção acadêmica nestes campos relativamente elevada nos 

últimos anos, representada por uma gama de trabalhos que versam sobre, por exemplo, os 

conceitos de espaço, tempo, região, paisagem, território, lugar, geopolítica, natureza, escala, 

fronteira, bem como de trajetórias intelectuais de autores clássicos e de demais temas 

denominados, às vezes depreciativamente, por “teóricos” ou “metodológicos”. E é justamente 

aí que advém a surpresa, o conceito de meio tão presente e fundamental à Geografia teria 

passado despercebido na soma destas últimas décadas? Por que haveria de ter isso ocorrido? 

Descaso? Esquecimento? Bem, na verdade, deve certamente haver uma gama de explicações 

para isso, porém, ao nosso ver tal surpresa inicial se liquefaz facilmente quando constatamos 

o grau de generalização, de conotações e falta de continuidade e escrutínio que este conceito 

sofreu ao longo da história do pensamento geográfico, aliás, arriscaríamos dizer até que não 

só dentro da nossa disciplina, mas também, e sobretudo, em todas outras ciências em que se 

fez e faz presente, como expomos adiante, o meio aparece difuso, pouco preciso, polissêmico 

e daí prontamente passível a ser trocado por infindáveis sinônimos. Ambiente, entorno, 

paisagem, recurso, natureza e principalmente espaço geográfico são alguns daqueles que 

podemos elencar sem muito pestanejar da nossa própria área de conhecimento. 

Meio – e ainda nos arriscando afirmar por caminhos estreitos, pois iniciais – poderia 

ser considerado o mais lato dos conceitos. Cuja essência seria imperceptível não por ser 

pequenina, mas sim por ser demasiadamente grande. Estaria presente ao humano antes de 

qualquer surgimento de ciência ou sequer mesmo da Filosofia. Viria acompanhado ao próprio 

ato de estar e pensar o mundo. Seria algo como um complemento de determinação dialética de 

outro conceito amplo, o de consciência. Sinônimo, talvez, de realidade ou mundo. 

Assemelhando-se àquela primeira experiência sensível hegeliana ou, melhor dizendo e já 



4 
 

 
 

trazendo para nosso campo, algo que se faz presente e possibilitador da “primeira geografia” 

como nos quis fazer saber E. Martins (1996). Obviamente, é necessário aqui um adendo, 

estamos falando de meio gerado por um pensamento humano, ou seja, o meio ao qual está o 

homem, porém não estaríamos de maneira alguma equivocados se falássemos que qualquer 

animal ou mesmo uma passível e ignóbil pedra estariam subordinadas ou contidas em um 

meio, sendo que a última, é certo, não conscientemente e o animal, por sua vez, com um tipo 

de pensar e estar diferente de nós, primatas superiores (como gostam de chamar os nossos 

colegas biólogos). Esses tipos de meios serão mais a frente verificados com a acuidade 

necessária. Por hora, fica a certeza que tal conceito não é algo ao qual que possamos passar 

facilmente, ou pelo menos indiferentes à sua reflexão.    

Bem, esperamos que após estas constatações, aquela surpresa surgida de não vermos 

trabalhos na Geografia sobre o conceito de meio, na pior das hipóteses, já não se faça ser 

assim tão surpreendente. Afinal, admitamos, um trabalho que visasse tal objetivo 

investigativo – o que é meio? – já nasceria em um pouco confortável berço espinhoso. 

Acompanhado da sensação de dúvida referente ao porquê que alguém, no atual estágio do 

desenvolvimento científico, deveria parar momentaneamente seus afazeres corroboradores das 

teorias salvaguardadas pelos grupos de pesquisa, para se voltar ao sentido do meio? Isso, 

cientificamente falando, não seria o mesmo que dar um passo para trás? O incomodo residual 

gerado pelo termo meio já não soaria antigo o bastante? Clássico demais para explicar nossos 

tempos pós-modernos? Ou talvez não fosse demasiadamente generalista e, por conseguinte, 

obscuro o bastante para reconhecê-lo em termos bachelardianos como um “obstáculo-

epistemológico” à geografia científica; ou drummondianamente falando, seria ele, uma pedra 

em nosso caminho? Somando-se a isso, certamente tal trabalho estaria ainda sujeito a grande 

quantidade de críticas relativas, por exemplo, ao esquecimento eventual de um ou outro autor 

que apresentou uma definição chave do conceito, do amplo recorte temático que praticamente 

abrange toda a história do pensamento geográfico, do pouco tempo disposto para a realização, 

do trabalho hercúleo de sistematização destinado talvez aos que já possuem uma sólida 

experiência como pesquisador na área etc. 

Enfim, a tarefa de pesquisar a vasta extensão vaga do conceito referido sofre das mais 

acertadas críticas possíveis. Contudo, resultaria inútil qualquer tentativa de estudá-lo? 

Obviamente, se chegamos ao estágio que chegamos, cremos que não. Apesar das inúmeras e 

importantes ressalvas que sempre irão surgir, a assertiva de Armando C. da Silva permanece 
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viva e, acima de tudo, bem pertinente. Por conseguinte, ela se faz inspiradora da pergunta: O 

que se entende por meio na Geografia? Essa pesquisa, como já se é possível entender, se 

sustenta nela. Iremos, então, finalmente encerrar este claro enigma e esclarecer de vez a 

obscuridez velada em que se resguarda o conceito? Não nos arrogamos a tanto. Queremos 

apenas iniciar um caminho elucidativo. Mesmo que esta boa intenção que nos move, ao fim e 

ao cabo, só nos leve a aprofundá-la.       

 

Objetivos 

 

Almeja-se, fundamentalmente, problematizar o conceito de meio utilizado na ciência 

geográfica. Visando a princípio captar os sentidos relativos ao seu uso nos discursos atuais. 

Isso no intuito de responder as perguntas: quando um geógrafo fala de meio hoje em dia, está 

se referindo a que? Quais seriam as principais matrizes contemporâneas que sustentam este 

conceito? Em decorrência, investigamos se há a possibilidade de encontrarmos num percurso 

adentro a história do pensamento geográfico de algo que permita entrever um tronco 

epistemológico que, por sua vez, subsidie afirmarmos o meio como um conceito próprio de 

nossa ciência, do contrário, teremos que admitir que este apenas se configure como uma 

metáfora ou um conceito isolado e aquém de conteúdo teórico. Em todo caso, há a 

necessidade de pesquisar quais foram os autores que o fizeram uso e como o conceituaram. 

Para isso buscamos as raízes do conceito em seu contexto científico, remontando seu caminho 

por outras vias científicas, como a Física – da onde surge – e a Biologia, até chegar à 

Geografia. Porém, tudo se resultaria inútil ou apenas interessante aos que tem amor às 

palavras se nos não detivéssemos ao remontar histórico do conceito com vistas à realidade 

contemporânea. 

Por isso, depois de feita sua problematização, bem como seu resgate teórico na 

Geografia e fora dela, buscamos nos concentrar numa resposta à pergunta sobre o que é meio 

e como se apresenta em nossa atual configuração geográfica. Sabendo o que ele é, 

conseqüentemente, saberemos o que não o é, e assim, podemos aplicar um deslindar com 

alguns dos demais conceitos geográficos como natureza, paisagem, espaço e lugar. Enfim, 

resumindo em uma frase: Perguntando pelo meio esperamos compreendê-lo melhor em sua 

história e em sua importância atual.       
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Referencial Teórico 

 

Por se ater ao sentido de um conceito, o referencial teórico da pesquisa faz-se, além de 

ser fundamento, como o seu próprio objeto. Ou seja, as propostas teóricas nos serviram tanto 

como conteúdo empírico, quanto importantes auxiliares para o comprimento dos objetivos. 

Portanto, o referencial constará de propostas de autores da Geografia que utilizaram de uma 

forma ou de outra o conceito de meio, elaborando-o e selecionando-o um conteúdo específico. 

Adiantando alguns nomes, F. Ratzel, V. La Blache, A. Demangeon, M. Sorre, J. Tricart e M. 

Santos estão presentes com suas visões particulares sobre o meio. Constam também autores 

que nos ampararam na sistematização do conceito como, por exemplo, o breve e utilíssimo 

artigo de G. Canguilhem intitulado por Le vivant et son milieu (1989) onde perfaz o caminho 

de adentrada do conceito de meio na esfera científica e sua passagem por várias áreas do 

conhecimento. Outros desses autores sistematizadores que nos auxiliaram foram Silva (1979), 

Gomes (1996), Febvre (1954) e a recente contribuição de Moreira (2008). Como se observa, 

são relativamente poucos os trabalhos que encontramos e nos permitiram auxílio na 

sistematização do conceito de meio. 

Por não optar trilhar um caminho isento em prol à já bastante criticada objetividade no 

feitio científico, têm-se as considerações particulares perpassando por todo o trabalho. No 

curso de meu desenvolvimento intelectual fez-se muito presente e evidenciável a presença de 

cinco fontes teóricas diversificadas, porém com grande possibilidade de intercâmbio. Tais 

foram responsáveis para a compreensão não só do conceito de meio, mas de demais questões 

que o envolvem. Destas fontes podemos lembrar primeiramente a obra do geógrafo E. Martins 

encontrada de forma resumida em um recente artigo Geografia e ontologia (2007) que traz 

novamente à tona a temática da ontologia à geografia, buscando em uma direção particular 

considerar ontologicamente alguns dos conceitos fundamentais de nossa disciplina, sendo o 

meio um dentre eles. Outra fonte proveio do biólogo S. Jay Gould em diversos trabalhos que 

probletizam e renovam o evolucionismo darwiniano e seus conceitos chaves; um que nos foi 

muito útil: Lance de dados (2001). As demais fontes vieram do campo da Filosofia. O 

primeiro deles, José Ortega y Gasset, num ensaio intitulado A questão da técnica (1963) 

desenvolve argumentos construtivos dessa fundamental noção para quem quer compreender 
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as relações entre o homem e o meio. Por fim, dois filósofos que foram contemporâneos e 

explicitamente – em livros, artigos e palestras – divergentes, a saber: H. Lefebvre num livro 

chamado Lógica Formal Lógica Dialética (1975) influenciando de maneira ampla meu jeito 

de pensar e resolver problemas latentes na definição do conceito meio. E, por fim, a decisiva 

contribuição de J. P. Sartre ao longo de toda sua obra, mas precisamente o ensaio de 

ontologia-fenomenológica O Ser e o Nada (2005), que se faz como base de todo o seu 

pensamento posterior. Obviamente que outras tantas obras se fizeram por influência, mas as 

acima descritas merecem destaque.  

 

Metodologia Utilizada 

 

Afora uma pequena pesquisa empírica a procura de dados sobre a inserção do conceito 

meio – em sua forma de meio ambiente – nos cursos de pós-graduação do país e de suas 

respectivas linhas de pesquisa, a metodologia utilizada envolveu basicamente a incursão em 

leituras de autores considerados clássicos da história do pensamento geográfico e a alguns de 

seus comentadores, contiguamente a busca de subsídios teóricos em outras áreas do 

conhecimento – principalmente na Biologia e na Filosofia – na tentativa de fundamentarmos 

uma proposta cuja resposta evidenciaria a essência do meio e de sua aplicação conceitual na 

compreensão das geografias contemporâneas. 

 

Principais Questões Desenvolvidas 

 

O trabalho buscou o sentido de conceito de meio na Geografia desmembrando este 

objetivo em quatro questões motes de capítulos, a saber: 1. Como se apresenta o conceito de 

meio na esfera acadêmica atual? 2. Como foi tratado, quando e como surgiu tal conceito para 

as ciências em geral? 3. O que se encontra na história do pensamento geográfico acadêmico a 

seu respeito? 4. O que é o meio, e como ele se apresenta na contemporaneidade?  

 

Conclusões 



8 
 

 
 

Até o momento os resultados alcançados relativos às quatro principais questões 

desenvolvidas no incurso desta pesquisa apontam para as seguintes considerações enumeradas 

abaixo: 

1. No que concerne a situação do conceito de meio na esfera acadêmica atual vemos 

que este se apresenta como problemático, ao menos na geografia brasileira que foi o foco de 

nossas atenções. Tal contexto problemático em que o conceito estudado se encontra deve-se, 

sobretudo, ao alto grau de sua polissemia presente no discurso acadêmico. Ou seja, o conceito 

de meio tem um conteúdo extenso o bastante – e por decorrência, uma compreensão mínima – 

para classificá-lo claro e com certo nível satisfatório de precisão e concordância em face da 

amplitude dos geógrafos que o utilizam.  

2. Uma prova deste comportamento problemático/polissêmico é facilmente 

evidenciada quando se verifica pelo menos quatro grandes nichos teóricos na geografia 

brasileira em que o meio se resguarda, a saber: como meio ambiente, meio técnico, meio 

geográfico e como estudo do meio. Faz-se óbvio que o conteúdo teórico do conceito nestes 

quatro contextos tem relações que podemos até considerar profundas, ocorre que teríamos 

como que fechar os olhos para em contrapartida não evidenciarmos as suas também profundas 

diferenças teóricas e práticas. Enquanto o meio ambiente – que é o mais utilizado dentre tais 

formas – relaciona-se com a temática que centra seu olhar sobre a degeneração dos equilíbrios 

naturais entre os diversos tipos de organizações sociais; o meio técnico enquadra-se mais a 

tentativa de elucidar os fenômenos espaciais contemporâneos pelo viés da compreensão da 

instrumentalização aplicado às geografias do mundo e de seus rebatimentos psíquico-sociais. 

Por sua vez, o meio geográfico que foi objeto mais presente em tempos passados ainda 

resguarda um conteúdo teórico rico e merecedor de um resgate epistêmico, principalmente por 

abrir asas para uma noção fundamental à geografia científica, aquela da totalidade, ou como 

querem chamar atualmente de complexidade. É também entendido como sinônimo tanto para 

o meio ambiente, quanto para o meio técnico. O meio do “estudo do meio” é o que se 

apresenta mais específico devido ao seu caráter prático pedagógico, porém cabe perguntarmos 

pelo seu conteúdo, ou seja, quando se estuda o meio, quais elementos da realidade devemos 

nos ater para melhor compreendermos o seu conteúdo geográfico? A resposta nos remete, 

então, aos outros tipos de meio apresentados. 
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3. Temos o meio em quatro nichos, porém é de um deles que me debrucei por 

considerar-lo rico exemplar da engoda posição teórica em que ele se encontra, a saber: o meio 

ambiente. Como sabemos, não é de hoje que a geografia científica busca entender as relações 

entre as sociedades humanas e o seu meio. Porém, devido à desequilibrada e intensificada 

exploração e poluição dos recursos naturais emergiu na década de 1960 um movimento 

denominado “ambientalista” que se espraiou em diversos setores das sociedades ocidentais, 

uns dos quais onde encontrou bom lugar foi o das ciências no sentido geral e mais 

especificamente duas delas que chamaram pra si a responsabilidade de entender e divulgar à 

população os conhecimentos obtidos sobre o funcionamento da natureza e do impacto 

humano, são elas: a Biologia e a Geografia. Sendo a última talvez a mais envolvida por tratar 

exatamente da relação que hoje temos de forma equivocada com a natureza. Por conseguinte, 

o ambientalismo ao adentrar a esfera acadêmica da geografia trouxe consigo novas teorias e 

novos termos, o principal e mais usado deles foi o meio ambiente. Se num primeiro momento 

não houve uma criteriosa avaliação teórica sobre a temática (MORAES, 1997, p. 45) e mesmo 

do termo, com o passar das décadas interveio-se na geografia brasileira uma situação em que 

se por um lado houve a ampliação em larga escala dos estudos ambientais – vide, por 

exemplo, o fato que em 75% dos cursos de pós-graduação em Geografia reconhecidos pela 

Capes contêm ao menos uma linha de pesquisa que abraça o tema meio ambiente 

(GERALDINO, 2006, p. 32) – por outro, uma gama de respeitáveis teóricos se opuseram ao 

jeito em que a temática ambiental foi conduzida na geografia. Alguns chegaram até a tocar na 

ferida se manifestando contrariado com o próprio termo meio ambiente. Vê isso claramente 

na passagem em que Milton Santos nos diz: 

 
O termo “meio ambiente” me incomoda profundamente. Não é uma 
questão corporativa; é que meio ambiente se constitui apenas uma 
metáfora, portanto não se pode teorizar a partir desta noção. O que há 
é o meio, que por simplificação chamamos às vezes de meio ambiente 
[...] (2003, p. 7). 

 

Outros como Arlete M. Rodrigues nos alude aos riscos da questão ambiental – 

resolvida como um desenvolvimento que se consiga sustentar – escamotear as “[...] 

contradições e conflitos de classe transformando-os em ‘conflitos’ entre gerações” (2006, p. 

101). Enfim, a adentrada do meio como meio ambiente não foi em nada passiva e enfrenta até 
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hoje críticas metodológicas. Esse embate em que o meio ambiente encontra na Geografia 

replica diretamente no conceito de meio, aumentando ainda mais entre nós a sua obscuridez. 

Afinal, ‘meio’ e ‘meio ambiente’ é a mesma coisa? Qual é a relação entre ‘meio geográfico’ e 

‘meio ambiente’, e entre este último e o ‘meio técnico’? 

4. Etimologicamente, os termos meio e ambiente são sinônimos. O primeiro provém 

do francês milieu sendo mi traduzido por meia milha ou centro e lieu por lugar. Ou seja, as 

coisas próximas que me envolvem. Ambiente, por sua vez, é composta de dois vocábulos 

latinos, a preposição amb que seria ao redor, à volta; e o verbo ire (relativo ao nosso verbo 

“ir”) que se funde como ambire. Se quisermos ver uma diferença, esta se daria no esforço de 

interpretar o ambiente como dependente de um sujeito, já que só um sujeito pode ir, agir.  

Em resumo, poderíamos dizer que o meio tem basicamente três sentidos – diferentes, 

porém com grande potencial de correlação – cujos sinônimos que melhor os representam são, 

ao nosso julgo, o de centralidade (estar dentro), o de ambiente e o de recurso. Algo que 

envolve um ser e que ao mesmo tempo é passível de ser usado por ele. 

5. George Canguilhem no já citado artigo Le vivant et son milieu aborda como foi o 

processo de instalação desse termo no campo científico e como este foi ganhando sentidos 

múltiplos devido ao seu “nomadismo interdisciplinar”. O autor mostra que o primeiro a 

aparecer com a noção, ainda sem o rótulo, foi Newton na segunda metade do século XVIII. 

Surge como meio interestelar, mas ainda com o nome de éter, substância esta da qual estariam 

mergulhados os corpos estrelares no cosmos. Cabe lembrar que ainda que ajam fortes 

diferenças entre Descartes e Newton, ambos são mecanicistas e jamais tolerariam algo como o 

vácuo. O segundo admite, ao contrário do primeiro, que corpos ajam sobre outros a distância, 

porém – e é isso que nos interessa – tal ação só pode ocorrer se houver uma continua extensão 

que permita que a ação se dê, ou seja, um meio. Descartes admitia isso apenas como choques 

entre a materialidade extensiva, como efeito dominó. Newton acrescenta ao mecanicismo o 

conceito de força que por sua vez permitiria a ação à distância de maneira um pouco mais 

abstrata do que quisera Descartes, porém ainda que para isso possa ocorrer é se necessário um 

meio que ligue unificando a ação. Diderot e D´Alambert na Enciclopédia apresentam o rótulo 

‘meio’ ainda sobre a influência mecanicista. Estamos ainda posicionados no campo das 

ciências físicas, mais especificamente, na Astronomia. O primeiro pulo de área que o meio irá 

dar será da Física à Biologia terá surpreendentemente como responsável o próprio Newton. 
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Como? Em suas experiências sobre a Ótica, Newton infere que para luz sair de um ponto e se 

transformar em imagem no nosso cérebro é necessário que esta passe por um meio adequado. 

Neste sentido o ar e a própria estrutura interna do nosso olho seriam o meio para que isso 

ocorresse. Note-se que mesmo tratando de Fisiologia, um sub-ramo das Ciências da Vida, 

Newton mantém em absoluto sua teoria mecanicista pautada na Física. Temos que admitir que 

a transposição primeira Física/Biologia se dá com ele, porém ela de nada altera o conteúdo do 

termo que só sofrerá isto anos mais tarde com os avanços dos teóricos evolucionistas. 

Lamarck – influenciado por Buffon, e ainda não falando diretamente do meio, mas de 

“influências circunstanciais” – desenvolve sua teoria sobre as relações entre os seres vivos e 

os seus ambientes. Aqui meio deixa de ser algo passivo, permissível, no sentido de meio de 

algum fim, passando a ter um estatuto ontológico ativo e por isso seletivo e, assim, por vezes 

impeditivo a vida. Aqueles viventes que melhor conseguirem se alterar às intempéries do 

meio galgarão resultados positivos para si e para sua futuras gerações. O imbróglio 

Lamarck/Darwin de nada altera este novo estatuto do meio. Aliás, só o amplifica, pois se para 

Lamarck os indivíduos menos mutáveis (lembrar o exemplo clássico do pescoço da girafa) 

estariam fadados a fenecer, para Darwin o meio é aquilo que seleciona a vida e morte dos 

indivíduos independente de suas forças numa vida. O meio, o ambiente é o juiz e o carrasco 

dos viventes. Os que nascem mais adaptados – e é aqui a diferença entre ambos – sobrevivem 

e procriam. Bem, seria ótimo se os estágios das teorias evolucionistas parassem por aí. Porém, 

a história é feita de percalços e neste caldo cultural donde o evolucionismo nasceu estavam 

presentes os germes das novas ciências que de não se bastarem a olhar a natureza, 

questionavam a posição do humano nela e suas especificidades sociais. Surgiam as ciências 

humanas acadêmicas. E por ser todo começo falho, justamente por ser começo, como nos 

lembra Lefebvre. E por aflorarem um ambiente acadêmico cujo jeito de se fazer ciência já era 

pré-moldado pelas ciências da natureza, as ciências humanas, inclusive a Geografia, trilharam 

pelo território do estabelecimento científico, comprando a baixo custo termos e levando, de 

brinde, vícios. O meio foi um deles. Não só um deles, mas um tipo exemplar. Daí é quase 

impossível não lembrar os danos do evolucionismo social, dos determinismos, do positivismo 

hierárquico e de tantas outras maneiras de forçar as ações físicas e biológicas como 

explicações cabais ao comportamento humano. Paralelo a este percurso, cabe lembrar, que a 

noção de meio trilhou caminho pelas artes, principalmente as literárias nas figuras de Balzac, 

Saint-Hilarie, Taine e Euclides da Cunha entre outros. Mas, resumindo, do que fica de mais 
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essencial destas considerações? Principalmente que o conceito de meio foi multiplicando seus 

significados de passagem a passagem pelas disciplinas que cruzou e internamente a elas pelos 

autores que entraram em conflito se apresentando, então, múltiplo, contraditório e 

fragmentado. E por isso, dependente de um referencial prévio para ser útil a uma confrontação 

de seu conteúdo. Outro fato que fica é a certeza que o meio não é algo problemático apenas na 

Geografia, mas em todas as disciplinas que atingiu. 

6. Como foi o trato que os geógrafos deram ao conceito de meio ao longo de nossa 

disciplina? Bem, resumidamente levantaremos aqui as principais contribuições que cada um 

dos nomes destacados deu ao meio. Primeiramente, Ratzel o apresentou como um fator 

explicativo às organizações sociais humanas. Meio é então para este autor algo que implica na 

modelação do território, algo que apresenta dificuldades e benesses aos humanos. O meio é 

algo ativo; determinante, por vezes, aos humanos. O seu grande mérito foi o de buscar as 

determinações do meio. Estas, como sabemos, foram deturpadas por alguns de seus discípulos 

e criticadas por comentadores que aceitaram a tese do historiador L. Febvre que na geografia 

Ratzel era um determinista por querer ver quais eram as determinações do meio sobre o 

homem. Ora, reconhecer determinações não é ser determinista. É reconhecer que o fenômeno 

humano não é o que quer ser, mas sim o que consegue ser. E o que situa a liberdade 

caracterizadora deste ser é justamente as determinações que o incidem do meio. Ratzel 

fundamenta a Geografia como uma ciência apta a explicar algumas das facetas dos humanos. 

Vidal de La Blache nos brinda com o conceito de meio baseado em Ratzel, porém com um 

adendo fundamental, a saber: a contingência. Esta não no sentido, como foi vulgarizado, de 

que o homem encontra possibilidades de enfrentar as determinações do meio, mas sim, no 

sentido que a contingência que marca o homem o faz grafar a superfície terrestre de várias 

maneiras segundo suas habilidades técnicas a tornando um mosaico de regiões. O meio para 

La Blache não determina menos que o de Ratzel. O meio lablachiano traz somadas as 

considerações de Ratzel à ênfase de ser um produto da contingência humana gerada a partir 

das determinações do meio. Se um busca entender as determinações do meio, outro busca 

entender como a contingência gerou novas determinações aos homens a partir de seu saber 

fazer, de seu “gênero de vida”. La Blache não reduz as determinações do meio ratzeliano, 

mas, ao contrario, as amplia envolvendo as ações técnicas humanas às determinações naturais. 

A cultura passa a ser uma determinação do meio. Essa marca será presente e fundamental a 

importantes geógrafos que o sucederam. Jean Brunhes, Max. Sorre, Demangeon, George, 
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Santos deixam isso bem claro ao fundamentarem – cada um com seu foco – sua teoria 

geográfica na relação, mediada pela técnica, das sociedades humanas com o seu meio. 

Jean Tricart voltando seu olhar às determinações do meio chega a uma concisão 

notável ao esboçar as suas três fontes de energias primarias: a do centro da Terra, a da 

gravitação e a da luz do Sol. Estas três fontes são mantenedoras dos fluxos derivados que 

sustentam todas as formas de vida (MOREIRA, 2008). Tricart aguça as determinações do 

meio ao esmiuçá-las. 

Porém, não devemos esquecer que o meio não é só pura objetividade. E a 

subjetividade que faltava em sua consideração foi preenchida teoricamente com a inserção do 

método fenomenológico ao discurso acadêmico. Autores como Tuan, Lowenthal, Relph 

motivaram a tese que o meio não é em si, mas é uma construção subjetiva. Não apenas 

estamos num meio, mas o geramos. O ser do meio passa, então a ser relativo ao ser de quem o 

gera. Enfim, encontra-se na história do pensamento geográfico um enriquecimento dos tratos 

conceituais para com o meio. Afora as divergências naturais do campo científico, o meio 

constitui-se, ao nosso julgo, com uma sólida epistemologia geográfica, porém ainda que não 

facilmente evidenciada.    

7. Ontologicamente o meio se apresenta como um conceito relativo ao ser que o faz 

ser seu meio. Melhor dizendo, meio depende de um ser para ser. Não existe meio em si. Por 

ser relativo ao um ser, o conceito torna-se, por conseguinte negativo. Meio é tudo aquilo que 

não é um determinado ser. Tudo que não é aquela pedra é o meio que a pedra se encontra. 

Trazendo para nós, o meio é tudo que não sou eu. Sendo negativo e relativo a um ser o meio 

terá características derivadas do ser ao qual ambienta. Em toda a natureza podemos distinguir 

três tipos fundamentais de seres e, portanto, de meios a partir de dois recortes ontológicos: a 

vida e a consciência. Teremos, então, os seres não vivos, os seres vivos e os seres vivos 

conscientes. Analisemos seus respectivos meios. O meio dos seres não vivos age sobre eles 

deteriorando-os. É uma via de mão única. Por exemplo, o meio de uma pedra agirá sobre ela 

com as forças do intemperismo. Com o tempo a pedra deixará de ser. O meio dos seres vivos 

é outro, pois abre um caminho de mão dupla com o ser. O ser vivo depende para continuar 

vivo do meio, porém este o apresenta obstáculos. Um animal depende da floresta e também 

deve enfrentá-la. O meio do ser vivo consciente, o qual já podemos chamar de homem, vive 

em um meio diferente dos apenas vivos, pois para ele o meio é projeção de seu ser. Isso quer 
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dizer que para cada humano há um meio diferente, pois cada um aspira ser algo particular. 

Viver para o humano é problematizar sua existência, criá-la. Ora, para qualquer outro ser 

vivente os problemas de sua existência já estão dados pelo meio. Sobreviver é depender e 

enfrentar as realidades do meio. Satisfazendo-o temporariamente de problemas como a fome 

não lhe resta angustia alguma. A ecologia impera e, por conseguinte, o explica. Por projetar 

nossa existência, reformamos o meio construindo novas geografias que buscam nossos 

desejos de ser. Que não estão no nível da espécie, mas do indivíduo, da pessoa, do ser que 

possui um nada de ser que o motiva sempre a buscar ser (SARTRE, 2005), enfim, do ser 

humano. A liberdade humana impede que a ecologia nos explique. Somos quase toda a soma 

das determinações do meio, quase, pois escapamos de ser aquilo que o meio conduz pela 

liberdade. Nosso meio é lido, ou melhor, gerado pelos nossos desejos de ser. 

8. Finalizando, ainda que depressa e laconicamente. Meio não é espaço, pois espaço 

não é (SARTRE, 2005, p. 246). Não tem substância. Espaço é aquilo que recorta os seres que 

vemos e o que faz conseguirmos discerni-los em um determinado meio. Meio não é lugar, 

pois lugar é onde estamos e como cada ser humano projeta seu ser de forma diferenciada, o 

meio, num mesmo lugar, para duas pessoas será, por conseguinte, diferente. Meio não é 

paisagem, pois paisagem é a captação basicamente visual derivada de certo distanciamento 

que nos permita entrever ou intuir uma geografia. Não vemos paisagem alguma ao estarmos 

em um elevador não panorâmico, apesar de estarmos em um lugar e vivenciarmos 

pessoalmente um meio. Toda paisagem é um meio, porém nem todo meio é uma paisagem. 

Meio também não é natureza, pois natureza é uma construção social enquanto o primeiro é 

individual. 

Meio é o primeiro contato para o conhecimento, inclusive o geográfico (MARTINS, 

2007). Cada coisa que nos envolve tem uma geograficiadade que corresponde mais ou menos 

ao conjunto de suas relações ocorridas na superfície terrestre. Uma caneta tem uma 

geograficidade por ser uma somatória de lugares que percorreu desde sua feitura até estar em 

minha mão. Algumas grafias na superfície terrestre são sugeridas pela caneta, como uma 

plataforma de petróleo, uma usina de refinação, uma fábrica de plástico, uma lojinha e todas 

as estradas e caminhos que tal caneta fez até chegar a mim, forma um pouco de sua 

geograficidade. Um pouco, pois se quisermos metiatizar mais as relações desta caneta com o 

mundo podemos chegar às últimas guerras por petróleo estadunidenses, afinal advêm da 

mesma matéria-prima. Essas guerras têm haver com a geograficidade da caneta? Sim, porém, 
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pouquíssimo. Daí a necessidade de sabermos julgar o que é mais ou menos essencial à 

explicação geográfica da caneta. E o que isso tem haver com o meio? O principal resultado 

desta pesquisa foi fazer ver que o conhecimento geográfico não necessariamente precisa 

começar pela observação da paisagem, mas sim pelo nosso próprio meio (mesmo que este não 

tenha janelas). O meio em que estamos apresenta uma gama de objetos feitos, seres vivos, 

minerais, enfim, um conjunto de seres que se relacionam mais ou menos profundamente com 

o mundo. O meio sugere o mundo. Basta olhá-lo querendo sair de sua imediatez. Um bom 

caminho metodológico para Geografia é buscarmos do meio imediato atingir o meio mediato 

tendendo-o à totalidade (LEFEBVRE, 1975).  
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