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Resumo

O  escrito  a  seguir  analisa  a  construção  da  geografia  histórica  mundial  do

pensamento  geográfico.  É  um  esforço  de  relacionar  a  geografia  mundial  com  a

geografia  brasileira,  de  construir  os  elos  necessários  entre  os  pressupostos  do

capitalismo  e as transformações postas como necessidade para se fazer  ciência.  É na

verdade uma crítica que tem como ponto de chegada o enxergar da escolha pelo método

enquanto uma  escolha  política,  econômica  e cultural  atrelado  à problemática  de um

presente  histórico.  O  texto  é  destinado  aos  estudantes  de  graduação  que  estejam

adentrando nas discussões sobre História da Ciência Geográfica e Geografia  Histórica

Territorial.
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Introdução

O nosso ponto de partida está no suposto de que a construção do  saber é um

constructo  social  e  não  está  aquém  da  trama  societária  presente,  ainda  mais,  que

sociedade e saber, especificamente o geográfico, estão internalizados e, dialeticamente,

imbricados um no outro. Portanto, o pensamento geográfico apenas torna-se inteligível

dentro da realidade espacial na qual historicamente está inserida. 

Nessa deixa, acreditamos que se faz necessário, então, uma releitura histórica da

Geografia  Mundial  e  Brasileira,  e  da  própria  história  da  sociedade,  para

compreendermos o que fazemos e o que fazíamos, pois só assim podemos construir um

saber geográfico realmente desvelador das máscaras sociais (MOREIRA, 1982). Isso se

ainda o pretendermos.
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Neste  ensejo,  desejar-se-á  compreender  o  atual  contexto  do  pensamento

geográfico em sua busca incessante pela compreensão da realidade sócio-espacial, que a

cada dia  se apresenta de forma  mais  complexa  e escamoteada.  Lançando, para essa

chegada, um extenuante desafio de compreender o que foi, o que é e que rumos futuros

o pensamento geográfico está tomando, principalmente,  no âmbito brasileiro.  Assim,

resolvemos construir  enquanto estudantes um escrito  que traga contribuições para os

leitores que querem adentrar nos estudos da História da Ciência Geográfica. 

Dessa forma, esforçamo-nos para não construir uma leitura Européia dessa curta

história,  buscando  dosar  o  texto  e  as  relações  necessárias  entre  saberes  espaciais

construídos na Europa e saberes espaciais construídos no Brasil,  sobre a geografia  de

um Brasil com “armas” européias, porém, do Brasil.

Em suma, ratificamos que não se pode fazer uma historicização do pensamento

geográfico  em  um  caráter evolucionista,  como  se  uma  escola  do  pensamento

literalmente limasse outra da história, pois mesmo quando uma vertente do pensamento

prepondera sobre outra, muitas vezes essa ultima (se existe última) não deixa de existir,

existem simultaneamente, com forças diferentes, forças essas históricas1. 

1. A Geografia na história e a História da geografia

A  construção  do  saber  Geográfico  teve  sua  gênese  muito  antes  de  sua

institucionalização,  que só  ocorrerá no  final  do século  XVIII com Kant.  Foi com a

civilização sumeriana que o mundo conhecera a primeira representação cartográfica do

mundo. É o mapa o anuncio da geografia.  Entretanto, o maior legado da antiguidade

referente às ciências de modo geral e ao conhecimento geográfico foi dado pelos gregos,

pois tal conhecimento, naquele momento histórico, era de importância  sin ne qua nom

para  os  mesmos,  devido  a  sua  própria  estrutura  social  -  entre  senhores-políticos-

religiosos-intelectuais-escravos, sua constante busca pela expansão territorial e pelo fato

da intensificação das atividades comerciais e de colonização da época.2

1 Manoel Fernandes de Sousa Neto, no Prefácio a 21º Ed. do Livro “Geografia: pequena história crítica”
de Antonio Carlos Robert  Moraes,  diz  que um dos  problemas desse  livro -  lido nacionalmente pela
“massa geográfica” – é a possível impressão que o escrito pode causar em relação ao que diz respeito a
história linear, evolutiva e ocidental da geografia. Como se os pensamentos que surgem ditos “Novos” na
Europa ou nos EUA,  se transformassem enquanto exterminadores dos anteriores e aceitos como o de
maior avanço e verdade. 
2 Sobre a importância dos gregos na construção do saber geográfico Lencioni afirma que “aos gregos
pode ser creditada a primeira regionalização, por ter sido concebida com algum método. As descrições
passaram a ter forma ordenada, sugerindo comparações. Sínteses e explicações foram elaboradas acerca
dos lugares e itinerários. Formam eles que criaram a palavra Geografia, em que geo significava terra e
grafia, descrever. Concebiam uma Geografia em que cada ponto era considerado em relação ao mundo
habitado e denominavam da corografia as descrições das diferenças e contrastes da terra”. (LENCIONI,
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Importante  destacar  a  ligação  da  descrição  com  a  construção  do  saber

geográfico,  ficando  atrelada  à  compilação  de itinerários  de  viagens  que descreviam

detalhadamente os lugares pelo qual se passava. Ligação essa que perdurou e perdura,

em maior ou em menor grau, na Geografia  até os dias atuais, significando em alguns

momentos a análise geográfica em si e em outros significou/significando um importante

aparato nesta análise.3

Na  Idade  Média  Européia  (claro),  pouco  se  produziu  e  desenvolveu  o

pensamento  geográfico,  como  as  demais  vertentes  do  saber,  por conta da  realidade

social apresentada no momento, onde, por conta da soberania da Igreja Católica sobre o

saber  (criacionismo), praticamente  todos  os  estudiosos  e  pensadores  desta  época

deixaram  de  lado  as  observações  da  natureza,  a  experimentação,  as  razões  greco-

romanas (de volta no Renascimento italiano) para pensar via o Bem e o Mal, o Céu e o

Inferno, e a Europa como centro do Universo. A maior parte dos estudos foi dedicada a

teologia e a filosofia,  onde os estudiosos, que praticamente se resumiam aos clérigos,

tinham pouco ou nenhum interesse pelo conhecimento da natureza.

Segundo M.S Carvalho (2001), as poucas representações cartográficas desligada

do  aspecto  religioso  foram  alguns  itinerários  escritos  pelos  marinheiros  da  época

clássica  e  elaborados a partir  das observações feitas  ao longo das costas navegadas,

porém não tinham um sistema de coordenadas latitudinais e longitudinais, mas sim uma

rede  de  loxodromas  (linhas  de  rumo)  como  uma  rosa-dos-ventos.   E  alguns  raros

trabalhos de influência  Ptolomaica,  como os de Al Idrisi (c.  1154), Martellus(1489 .

1490) e o de Girolamo Ruscelli (1561).

O conhecimento geográfico só tomou um novo fôlego no período das grandes

navegações, que segundo Lencioni, trabalhando com o pensamento de Numa Broc, foi

um período em que se modificou o intuito dos itinerários de viagens, “não se tratando

mais  de  obras  destinadas  a  preencher  a  curiosidade  dos  homens,  mas  voltadas  a

instrumentalizar conquistas e dominações.” (LENCIONI, 2003, p. 64).

O objetivo das grandes navegações estava em conhecer as terras e os povos do

além-mar, em conquistar esse “Novo Mundo” e construir extensões européias, provando

isso, por exemplo, pelas dedicações que os países como Espanha e Portugal tiveram na

América  para  levar  a  dita  civilização  aos  incivilizados.  O  interesse  em  civilizar

matando, cooptando ou escravizando os nativos estava pela necessidade de construção

2003, p. 35).
3
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de uma história mundial,  ou melhor, do capitalismo, que atrelava o controle do Novo

Mundo  pelo  mundo  colonizador,  e  nisso  estava  envolvido  o trabalho,  a  família,  as

regras e claro, o saber.

No Brasil, isso foi sentido com o processo de colonização Portuguesa que trouxe

como arma de civilização a pólvora e a Bíblia. A pólvora servia para matar aqueles que

não entendiam o porte de alguém de fora dizer o que fazer, como se comportar e a hora

de trabalhar  dentro do  que era seu.  A bíblia  veio  para “amansar”  os tratados como

“selvagens”, pois eram esses que sabiam os caminhos internos da terra do Brasil, eram

esses que tinham materialmente e mentalmente as rotas do comércio, de outras tribos,

de árvores tidas como de interesse português, etc.

As  missões,  e  nesse  caso,  os  Jesuítas,  tiveram um papel  primordial  para  a

construção dessa civilização  inicial  dos povos brasileiros  e,  assim,  a  construção dos

primórdios  saberes espaciais  da realidade  brasileira.  Foi  o  Jesuíta  no  Brasil  um dos

primeiros  geógrafos  Europeus  a  realizar  trabalhos  sobre  a  geografia  brasileira.  A

continuação dos séculos XVI, XVII e XVIII iriam deixar claro isso.

Em seu trabalho “Para Pensar um Novo Mundo: a geografia dos Jesuítas no

Brasil”,  I.  A  de  Freitas  (2003),  nos  apresenta  como  os  Jesuítas  tiveram um papel

específico na construção do conhecimento geográfico brasileiro para os que estavam no

Brasil e para os que dele precisavam (Portugal).4 Sendo, essa a primeira construção do

pensamento geográfico brasileiro de controle do pensamento europeu que se deu até as

últimas  décadas  do  século  XVIII,  após  a  Independência  Brasileira  em 1822,  como

também até os dias atuais.      

Com o impulso dado com a criação e consolidação dos impérios coloniais e com

as várias necessidades nascidas com a Revolução Industrial, já no final do século XVIII,

o  pensamento geográfico  toma uma grande  força,  pois  se precisava  conhecer  novos

lugares para garantir recursos naturais e econômicos para o desenvolvimento dos países

europeus.  A Geografia  apresenta-se com um aparato instrumental e ideológico  neste

processo tomando força e reservando seu lugar ao lado das demais ciências, referindo-se

aqui a sua institucionalização5. 

4Segundo Freitas (2003), “as cartas, relatos e obras dos Jesuítas, escritas no Brasil por aqueles que aqui
tiveram morada fixa, levaram à Europa importantes conhecimentos da terra brasileira, através de um
trabalho empírico sistemático que nos permite situá-lo entre os primeiros geógrafos em nossa terra, e
assim, dignos de serem postos à luz do pensamento geográfico” (p.31) “A Obra Jesuítica produzida no
século XVII tem suas grandes preocupações voltadas principalmente para a etnografia indígena e para
reconhecimentos (‘descobrimentos geográficos’) no território (rios, vales, caminhos, etc)” (p. 33).  
5Segundo Lencioni (2003) o conhecimento geográfico apareceu como disciplina particular de ensino em
Königsberg como nome de Geografia Física, tendo sido inaugurada por Emmenuel Kant, que se dedicou
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Representada por Ratzel e  La Blache  nos livros de intelectuais  brasileiros6, a

geografia do século XIX e das primeiras décadas do século XX esteve embebida dos

pensamentos positivistas  clássicos e  das grandes  monografias;  do saber  destinado as

elites  que  tinham  acesso  as  armas  e  aos  livros;  aos  mapas  longos  e  as  grandes

embarcações; aos produtos da terra e das indústrias e as títulos de nobrezas. 

Entretanto,  existe  uma  crítica  aqui  que  deve  ser  feita,  muitas  vezes  somos

levados literalmente a confrontar os pensamentos destas duas vertentes do pensamento

(entre Determinismo e Possibilismo), como se fossem pensamentos antagônicos em sua

completude, esquecendo-se os meandros comuns entre essas correntes, isto é, construir

o capitalismo global, a Geografia Colonial Francesa e o Estado Territorial Alemão. Os

próprios  termos  que  distinguiram  a  escola  Francesa  e  Alemã,  entre  possibilistas  e

deterministas, foram cunhadas por Lucien Febvre em sua obra La Terre et L’Évolution

Humaine de 19227, e nos deixa vaga para repensarmos e nesse momento não usarmos. 

O próprio La Blache publicou um artigo denominado de “Geografia  política a

propósito dos escritos de Friedrich Ratzel”8, onde vai debater a sua Geografia Humana

(Geografia  Política)  a partir  dos escritos de Ratzel.  Mesmo com algumas  diferenças

teóricas,  ele  lança  vários elogios ao geógrafo alemão, desfacelando, assim,  a suposta

disputa entre os ditos possibilistas e deterministas. 

Com esta afirmarção queremos ressaltar que a diferença entre determinismo  e

possibilismo não é pessoal. No entanto, há uma grande disputa de hegemonia entre um

tradicional país colonizador, no caso a França e um Estado-territorial recém formado,

neste  caso  a  Alemanha,  em  que  cada  escola  de  pensamento,  formada  pelos

contemporâneos de La Blache  e Ratzel,  procuram construir  teorizações  em prol das

empreitadas de seus respectivos países.

C.W. P Gonçalves (1982), trabalhando com pensamento de Andrade, afirma que

diante  do  contexto  de  tensão  internacional,  precisavam-se  formular  idéias  a  fim  de

a disciplina de 1756 á 1796.
6 Nos referrimos aqui ao livro “O que é Geografia” de Ruy Moreira e ao livro “Geografia: pequena
história crítica” de Antônio Carlos Robert de Morares.
7Haesbaert (2002), trabalhando com o pensamento de Sanguin, afirma que “Paul não é contra Ratzel. A
suposta  oposição  entre  Vidal  e  Ratzel  não  passa  de  uma  montagem  intelectual  operada  por  seus
discípulos, como Jules Sion e Camille Vallaux, assim como pelo historiador Lucien Febvre. Há relações
freqüentes e amigáveis com o geógrafo alemão e sua posição frente à Politische Geographie é acadêmica
e nuançada, como testemunha o artigo de fundo publicado nos Annales em 1898.” (HAESBAERT , 2002,
p.02)
8Título original: La Géographie Politique a propos des écrits de Frédéric Ratzel. Publicado na revista
Annales de Géographie no ano de 1898.
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justificar a tradição colonial dos países europeus, assim as idéias “possibilistas” surgem

demonstrando que o meio exercia influência sobre o homem, mas que o homem tinha

possibilidades  de modificar  o meio.  Pensamento que foi de grande valia  ao governo

francês, pois acabava por dar um total apoio referente à melhor orientar as políticas e

dar todo um aparato ideológico, cerne do desenvolvimento de uma teoria que destacava

a superioridade da raça branca sobre as nativas  da Ásia  e da África,  confundindo-se

assim interesse colonial com interesses humanitários e civilizatórios. 

No  caso  da  geografia  Brasileira,  as  considerações  empiristas  monográficas,

deterministas literárias e possibilistas chegaram a partir da criação do Instituto Histórico

Geográfico  do Brasil  (o IHGB de 1838),  que atrelado a necessidade de conhecer  os

cantos mais remotos do país, de dá continuidade a processual civilização dos indígenas,

escravos e povos livres incivilizados e construir uma elite de intelectuais pensantes de

caráter (estilo  e especificidade) nacional,  foi criado ainda para construir a Identidade

Nacional a moda francesa, identidade essa construída nas exposições universais,  onde

os países apresentavam para os outros o que eram, ou pelo menos, criava que eram.

Atrelados com maior força no Segundo Império do Brasil,  a partir da figura de

Dom Pedro II, o IHGB foi responsável por Comissões de Exploração que tinha o papel

de conhecer o que era dito Brasil e não sabias o que se tinha, O “Norte” e o “Extremos

Oeste”, principalmente. Ligado a História, e sendo mais aparato descritivo oficial que

analítico, a Geografia do IHGB foi fundamental para preencher o fosso da descrição e

das monografias que eram precisas para reconhecer  o território.  E é essa Instituição,

mas a frente acompanhada com a sede da Sociedade de Geografia de Lisboa e com a

fundação da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (criada em 1873) que a geografia

brasileira  vai  construir  discussões  e  maiores  identidades  com  o  próprio  rótulo

geográfico de ciência.

As  Sociedades  de  Geografia  estavam  na  verdade  espalhadas  pelo  mundo

(ex)colonizado e (ex)colonizador, com maneiras parecida de fazer ciências, porém, com

finalidades distintas, as sociedades de geografia no “sul” do mundo foram construindo

aquilo que nos países coloniais eram precisos.9

9Segundo M.F. Sousa Neto (2001), em seu escrito “Geografia nos Trópicos: história dos náufragos de
uma jangada de pedras?”, nos diz que “as sociedades geográficas européias e aquelas surgidas nos países
de passado  colonial,  embora  possam  guardar  muitas  semelhanças,  pois  estas  se  espelham naquelas,
guardam algumas diferenças  importantes  que é  preciso assinalar. Entre essas  diferenças  poderíamos
levantar que os interesses das sociedades geográficas não-européias estavam mais voltadas para a clara
delimitação das fronteiras dos Estados Nacionais, os quais haviam sido antigas colônias, como forma de
assegurar  a  própria  soberania  e  estabelecer  um controle  interno sobre  as populações  indígenas e  os
recursos naturais de que se podia dispor. Essa distinção entre sociedades geográficas européias e não-
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É  a  criação  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  em  1934,  como  também

Universidade do Brasil  (UB), a criação da Associação dos Geógrafos Brasileiros,  do

Conselho  de  Geografia  CNG)  e  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística

(IBGE), os dois últimos em 1937, que a geografia brasileira deu continuidade ao ganho

de  respaldo  nacional,  a  formação  do  professor  no  Brasil  (mesmo  que  existisse  a

disciplina  de geografia  desde o século XIX e livros didáticos) e a construção de uma

geografia  positivista,  e  mais  a  frente,  neo-positivista  na  academia  e nos  centros de

estudos nacionais  e  internacionais.  Sendo que a Geografia  Neopositivista,  de origem

norte-americana, acabou se expandido em todo o mundo mais a frente, após a Segunda

Grande Guerra Mundial (1939-1945). 

Com o fim dessa Guerra Segunda e com a bipolarização do mundo, em um bloco

capitalista  e  outro dito  socialista,  cada  um com suas  fragmentações  conjunturais,  o

contexto social remete novamente a novas mudanças na construção do saber geográfico.

“As  ciências  do  espaço  ganham  dentro  desse  contexto,  de  disputas  de  áreas  de

influência entre dois sistemas rivais, uma enorme importância” (GONÇALVES, 1982,

p. 105).

Neste contexto surge a “revolução teorético-quantitativa”, com grande influência

da matemática,  da estatística  e do positivismo  lógico, influência  essa que se deu em

várias ciências,  pois com a guerra fria,  onde estava embutida a corrida armamentista,

“guerra  espacial”,  etc.  precisava-se  como nunca  das  ciências,  a  fim  de fomentar  as

intenções políticas dos países engajados. Fato que se deu com alto investimento estatal,

mascarado pela suposta neutralidade da ciência.10 11

européias pode ser assim assinalada, grosso modo: no primeiro caso, um imperialismo externo anexava
novas possessões, um imperialismo interno que buscava garantir as possessões; no segundo, desse novos
Estados Nacionais” (SOUSA NETO, 2001, p. 131) .

10 Neste contexto, novamente amparando-se em Gonçalves, destacamos a importância da realidade social
e  a  construção  do  saber  geográfico,  quando  o  mesmo  destaca  que  “não  foi  coincidência  que  o
determinismo geográfico começou a ser  criticado ás vésperas da primeira guerra mundial,  quando as
disputas imperialistas se  exacerbavam,  nem o fato de  ter  sido o possibilismo uma reação da escola
francesa contra a escola alemã. Também não foi pura coincidência o fato da “visão” regional que substitui
a ecológica se firma as vésperas da segunda guerra mundial. Ou ainda, que a “visão espacial” se torne
hegemônica quando a ”ameaça comunista ao mundo livre”, representada pela socialização dos países do
leste europeu, exigia uma “teoria” da localização a fim de alocar capitais que o Plano Marshall dirigia ao
velho continente.” (GONÇALVES, 1982, p. 108)
11 Em paralelo a geografia teorética, que prepondera na década de 50 em boa parte do mundo, surge na
França um grupo denominado “Geografia Ativa” que vem ao ataque da geografia regional, ainda forte na
França. O grupo que tinha como membros nomes como Lacart e Pierre George, e mais a frente Lacoste,
já  tratavam temas  como subdesenvolvimento,  industrialização,  pobreza, entre outros.  Porém C.W.  P.
Gonçalves (1982) faz ressalvas ao dizer que ao tratar esses temas, não se preocupavam com os processos,
como da divisão internacional do trabalho, mas se amparavam em muitos dados para comparar suas teses,
seria uma critica ao neo-positivisto embebido dele mesmo.
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Em meio  a uma realidade tensa de disputa hegemônica  e de grandes avanços

tecnológicos,  com  toda  uma  ideologia  desenvolvimentista,  as  grandes  massas,

principalmente  de  países  periféricos,  não  viam  as  benesses  desses  avanços,  pelo

contrário,  a  cada  dia  a  opressão  e  a  exploração  se  davam  com maior  intensidade.

Movimentos  de  libertação  nas  colônias  dos países  europeus,  lutas  por soluções  dos

problemas  sociais,  movimentos que questionavam a degradação ambiental,  lutas pela

redemocratização  (caso  brasileiro),  eram deflagradas  pelo  mundo  afora,  movimentos

esses que ganharam um ar de esperança com a derrota americana no Vietnã e com as

lutas estudantis em maio de 1968 (a revolução dos costumes).

Neste mesmo contexto, após o maio de 1968, observa-se na Europa e nos EUA o

surgimento de revistas importantes que tiveram papéis  na quebra e na  luta contra o

positivismo e o neopositivismo na geografia. O nascimento da revista Antipode (1969-

EUA) e da Herodote (1976-França), em conjunto com as revistas brasileiras,  como o

Boletim  Paulista  de Geografia  e  a  Revista  Terra Livre.  Começam ainda,  com essas

revistas  e  além  dessas,  a  se  propagar  pelo  mundo  o  pensamento  crítico  de  Marx,

Marxistas e Anarquistas, recuperando pensamentos esquecidos pela geografia  como o

de  Elisée  Reclus  (1830-1905)  e  Piort  Kropotkin,  sérios  geógrafos  anarquistas  já

engajados em uma concepção crítica  no século  XIX (principalmente,  na Comuna de

Paris de 1871) e dos próprios membros da Geografia Ativa, que mesmo não sendo de

vertente marxista tinham um cunho crítico. 12

Põe-se nesse período de 1965 a 1991 em questão tanto a crítica epistemológica,

quanto a crítica ideológico-política da Geografia, porém essa última só fora feito pela

geografia  de cunho  marxista  (geografia  radical),  pois  outras vertentes que surgiram,

principalmente  de  base  fenomenológica,  eram críticas  as  bases  epistemológicas  da

ciência geográfica calcada até então no raciocínio lógico e no Positivismo. 

A Geografia Crítica-Radical vem literalmente fazer a crítica a essa sociedade

capitalista  e as próprias teorias das classes dominantes formuladas pela geografia  no

âmbito  nacional  e  internacional.  Presencia-se  nessa  construção  de  pensamento  uma

12 O contexto social, o importante papel da AGB - aquela mesma criada por Getúlio Vargas, a volta dos
exilados políticos ao Brasil, dentre eles o geógrafo Milton Santos, o aparato teórico oferecido por Lacarte,
Quaini, Peet,  Lefebvre  e pelo próprio Milton  Santos(além de como alguns iniciantes Ruy Moreira e
Antonio  Carlos  Robert  Moraes)  e  por  outros  pensadores  engajados  em  transformar  a  Geografia,
proporcionaram a convergência desses movimentos no ano de 1978 no 3° ENG em Fortaleza.
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mudança histórica do pensamento, no contexto teórico-político da Geografia, pois pela

primeira  vez  a  mesma  retira  de  si  algumas  das  amarras  do  Estado  e  da  ideologia

dominante  e  passa  a  questionar  as  mazelas  sociais  e  a  sua  posição  histórica  como

legitimadora das mesmas.

O  contexto  brasileiro  propiciava  bem  essas  ebulições,  pois  quanto  mais  a

ditadura oprimia, mais as movimentações cresciam, como as greves operárias por todo o

país. Era “época de contestação”, onde o próprio maio de 1968, anteriormente citado, no

cerne  do  contexto  europeu,  teve  no  Brasil  e  na  América  Latina  conotações  bem

diferentes, pois além da contestação cultural, os protestos também foram motivados pela

luta contra os “assaltos”  econômicos e contra a política  das ditaduras militares,  que

oprimiam quase todos os países da América. 

Entretanto a uma resalva: o Estruturalismo. Para Silva (2000), amparando-se em

Richard Peet, defende que foi através do marxismo  estruturalista que o estruturalismo

entrou na  Geografia,  principalmente  através  de Louis  Althusser,  Manuel  Casteslls  e

através dos trabalhos de Lipietz. Esses pensadores influenciaram e influenciam muitos

Geógrafos no âmbito nacional e internacional. Essa foi a briga tocada entre positivista,

neopositivistas,  viajantes e fenomenólogos que persistem até os dias que escrevemos

esse texto. Assim, em nome do questionamento, principalmente, ao positivismo e suas

metamorfoses  defensores  da  classe  dominante,  o  empírico  foi  por  muito  tempo

praticamente  expurgado  da  Geografia  e  os  geógrafos  influênciando-se  pela  visão

estruturalista  construíram  suas  teorias  gerais  de  análise  do  espaço  calcadas  no

economicismo,  onde  a realidade  era engendrada  sob uma combinação  de estruturas

econômicas.13 

Hoje,  (ufa!)  não faltam críticas a  essa corrente na geografia,  onde da mesma

forma em que se critica a  negação total da geografia  de influência  positivista,  estão

deixando  também  de  lado  todos  os  avanços  advindos  com  a  geografia  critica,

esquecendo-se  até  das  próprias  transformações  da  mesma,  no  contexto  em que  já

superou muitos de seus obstáculos. 

13 J.S.  Martins  (1996)  afirma  que  várias  faculdades  brasileiras  abriram espaço  para  a  invasão  de
vulgarizadores  do  marxismo,  tratando-se  de  um  marxismo  estruturalista  de  influência  althuseriana,
reduzindo-o a uma coleção insuficiente de fórmulas e idéias de pouca orientação dialética. Mesmo, esse
marxismo, estruturalista ou lefebvriano, era expurgado dos bancos e das cadeiras estatais, era na verdade
uma  descontinuidade da  geografia  com  o  pensamento dominante do  Estado-Nação  e  da  Burguesia,
ficando mais próximos dos que a fazem materialmente. 
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2. Em busca de Novos paradigmas? Em questão à volta ao valor do método!

Após o maio de 1968, no mundo ocidental, com a insurreição dos movimentos

fragmentários; com o desvirtuamento da União  Soviética,  no contexto do Stalinismo

oriental,  e  com sua  trágica  dissolução;  e  no  tocante  ao  contexto  brasileiro,  com o

enfraquecimento das mobilizações após a conquista do direito do voto e “fala”; muitas

coisas começaram a mudar na Geografia. Percebendo-se desde a própria involução dos

movimentos libertários de vertente contestadora do mundo de classes por essa ciência e

pelas  ciências  humanas,  como  um  todo,  até  o  movimento  de  legitimação  de  uma

geografia acadêmica menos burocratizada. 

Re-começava  um  período,  assim,  marcado  não  pelo  fim  das  desigualdades

sociais,  que  por  sinal,  só  aumentavam,  mas  pela  generalização  da  alienação  social,

principalmente,  com  o  avanço  do  neoliberalismo,  da  precarização  do  trabalho,  da

descentralização industrial do norte do mundo para o Brasil (na escala de mundo) e do

Sudeste  para  o  Nordeste  (na  escala  de  Brasil),  tudo  isso  depois  da  década  de  70,

aceleradamente, de 1980-90 a 2002.

Segundo Hélio  Evangelista (2000; 2006) vivemos num admirável e assustador

mundo novo, não sendo mais permitido esperança, onde o importante hoje é o aqui e o

agora. E nessa esteira, Marinho (2008), diz que a pós-modernidade vem para quebrar o

falso utopismo da emancipação da sociedade, onde agora é a hora de iniciar o reino a

iniciativa da emancipação do indivíduo.

Ora, tantos tem sido os equívocos cometidos pelos cientistas, que um de seus

objetivos,  para que fique  claro,  foi  querer  sair  da luta social-científica  por meio  da

criação de outras maneiras  de enxergar o mundo, onde na  vida cientifica  um desses

caminhos passou a ser o constante menosprezo que foram dados na pesquisa sobre as

clarezas na utilização dos métodos. 

E o que isso tem haver com a fuga?

Sabemos que o método é antes de mais  nada uma maneira  de enxergarmos a

realidade, de nós, enquanto cientistas e seres sociais, de nos colocarmos no mundo. O

método nos deixa claro a ideologia que possuímos, isso mesmo, nossa visão de mundo.

Nos deixa claro o que acreditamos ou criticamos.  É pelo método que podemos “nos

expor  nas  prateleiras”,  parafraseando  Drummond,  pois  o  método  nos  aparenta

possibilidades de onde queremos chegar. É o método uma opção política, como já nos

dizia Sousa Neto (2008). 
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Atualmente, vem crescendo na geografia estudos cada vez mais voltados para as

micro-relações e para as particularidades, sem conexão com o global, onde os fatos são

estudados por si mesmos, muitas vezes com um psicologismo exacerbado, onde quase

nunca passam da dimensão empírica-cotidiana.14

Trazendo  o  discurso  de  que  a  geografia  falava  pelas  pessoas.  Muito  das

pesquisas,  baseada  na fenomenologia  existencial  ou mesmo  descritiva,  trazem agora

relatos de visões (memórias por vezes) das pessoas que fazem/são o fenômeno. Uma

troca  entre  positivismo  lógico/neopositivismo;  o  materialismo  estruturalista;  para  o

empiricismo-tocado.  E  o  que  isso  tem de  bom e  ruim?  O  bom é  que  as  pessoas

interagem com a pesquisa,  com a vontade do pesquisador de descobrir e transformar

(caso tenha) e o ruim é que muitas vezes o dito cientista “abre mão” de sua formação, de

sua vida, de sua concepção de mundo para relatar monograficamente uma verdade real

oral e vivida apenas, em que sabemos, é em grande dimensão o empírico e a forma de

perceber das pessoas dentro das verdades do capitalismo. Pois este, em suma, nada mais

é que o conjunto das relações sociais de Poder espacializadas num contexto histórico. 

E com tudo isso,  alguns  termos parecem estacionar  a geografia  e as ciências

humanas dentro de alguns prefixos e sufixos como os acontecimentos novos. Estão aí

alguns deles: pré, pós, neo, pós-neo, pseudo, hiper, intra, re, inter, multi, pluri... em que

muitas vezes parecem se encerrar em si mesmo, não fazendo conexões com o apanhado

da construção mundial da humanidade. 

3. Os elos que se descartam

Para E.S. Spósito (2004), trabalhando a partir das reflexões de Jameson, o pós-

modernismo como forma geral de pensamento representa uma tendência antitotalizante,

antigeneralizante  da  sociedade,  rejeitando  todos  os  tipos  de  narrativas  grandiosas,

“optando,  em  vez  disso,  por  uma  abordagem  descentralizada,  caótica  mesmo,  da

sociedade, que é vista como inteiramente fragmentada”. (SPÓSITO, 2004, p. 132) É ele

uma fuga da aceitação da totalidade, dizendo que não existe  esse “mundo” e que as

condições do local (localismo/glocalismo)  são as principais  a si analisar,  deixando as

ordens distantes afastadas do conceber o ser social analisado.

B. Sousa Santos (2004), que defende um “pós-modernismo de oposição”, afirma

que o discurso pós-moderno é adequado para a realidade européia, mas é imprópria para

os países  subdesenvolvidos e que “a celebração da fragmentação, da pluralidade e da

14Afirmação oriunda dos trabalhos produzidos nacionalmente.
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proliferação das periferias oculta a relação desigual,  central no capitalismo  moderno,

entre  o  Norte e  o  Sul.”  (SOUSA SANTOS,  2004,  p.12).  Destacando,  ainda,  que  a

declaração  do  fim  das  metanarrativas  e  das  totalidades  hierárquicas  representa,  ela

mesma, uma metanarrativa cuja totalidade e hierarquia se insinuam na celebração da

fragmentação e da diferença.  

Considerando-se que, nos dias atuais, com a economia, a política e a cultura da

vida  social,  estando cada vez mais  mundializadas  nos processos sociais,  no cerne de

suas causas e conseqüências, a pós-modernidade defende que as afirmações em torno da

fragmentação e do relativismo apenas tem “validade”, e assim são feitas, se as análises

forem feitas do particular pelo particular, análise essa que, para nós, se perdem em si

mesma, sendo muitas vezes esse seu próprio objetivo. Se perder e não se achar nunca,

no jargão de que a sociedade é complexa, efêmera, em constante devir e sem nenhuma

verdade. 

Assim,  na geografia,  defendemos aqui que o discurso pós-moderno também é

inviabilizado para as análises do contexto Europeu, Norte-Americano, Australianos para

entendermos  os países  dominados.15 Acreditamos que chamar  o norte agora de pós-

moderno e o sul de moderno não resolvem as contradições mundiais da modernidade,

que ainda são a propriedade privada material e imaterial; a consciência e as condições

únicas  de  ser  trabalhador,  para  a  grande  maioria,  enquanto  um  dever  divino;  as

contradições entre políticos estatais, empresários e restante da população trabalhadora e,

por último, o papel da ciência,  em sua maioria,  representada (bancada) por grupos de

trabalhadores assalariados que elaboram as sustentações, as saídas e os contentamentos

com o mundo multifacetado de classes sociais.

A realidade é fugidia  ou as aparências  lançadas são parciais,  fruto da própria

alienação ideológica do capitalista sob a construção do ser? A geografia a cada dia que

passa mais  se esquece da história  e  mais  quer construir  uma  ciência  de síntese sem

contexto. A geografia  estuda o presente? Pergunta Boba? Diria  mais  que a geografia

mais  parece está preocupada com o hoje,  pois presente é tempo histórico-geográfico

ainda moderno, enquanto que o hoje pode ser levado para onde queira, até para se falar

sobre alma mental.

Segundo Jamenson, “há uma falta de profundidade em boa parte da produção

cultural  contemporânea,  quanto  a  sua  fixação  nas  aparências,  nas  superfícies  e  nos
15O contexto brasileiro, também, se caracteriza como importante fato para questionarmos a existência de
“novos” paradigmas, pois os Geógrafos brasileiros precisam sempre associar as teorias ao empírico e não
simplesmente exportar teorias oriundas de outras realidades e de outros contextos.
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impactos imediatos que, com o tempo não têm sustentação”, baseando-se na tese de que

“o pós-modernismo não é senão a lógica cultural do capitalismo avançado” e continua

ao dizer que “abandonar inteiramente o conceito de progresso, no sentido mais geral da

possibilidade  de  emancipação  humana  possível,  implicaria  apenas  submeter-se  aos

desejos  dos  poderes  constituídos”  e  por fim  diz  que  o “desengajamento  político  de

intelectuais de esquerda na época atual só poderia significar uma coisa: obediência total

ao capitalismo”. (JAMENSON apud SPÓSITO, 2004, p. 131) 

Novamente citando Evangelista (2006), que diz que a história está a exigir novas

formas  de  se  aprender  o  real.  Todavia,  mesmo  acreditando  que  existem  novos

paradigmas  a serem discutidos, eles estão incrustados nos velhos paradigmas sociais.

Será  que  a  fragmentação  dos  movimentos  reivindicatórios,  a  exacerbação  do

individualismo, a exaltação a da moral e a da ética (separada de uma política crítica) e

todos os males contemporâneos, são novos fenômenos e possibilidades de recuperação

ou mesmo criação de novos paradigmas? 

Enxergamos que se faz necessário compreendermos que a ciência não se dá de

forma evolutiva, como se um paradigma fosse o melhoramento do anterior ou mesmo

sua  anulação  no  que  se  refere  a  validade.  A  ciência  é  e  quase  sempre  foi  posta,

organizada, dominada e servida com status para aqueles que a fazem para o bem-estar

dos  capitalistas  e  do  capitalismo.  Então,  o  paradigma  que  temos  de  completude  e

repensar para a geografia, enquanto apenas um dos seus caminhos,  está logo em saber

que estamos vivendo o neoliberalismo  político,  a “globalização  econômica”  e a  alta

modernidade cultural e que vários método, como o fenomenológico, casam como uma

luva  com esse contexto histórico.  Cabe então a pergunta: qual o nosso contra-poder

científico a construir?

4. A Geografia está em crise, NÃO viva a crise.

Sabemos que a Geografia de cunho linear e estruturalista não dá conta da trama

societária  atual,  mas  se ela  for negada em nome de um admirável “mundo  novo”, a

ciência  geográfica  dará  um passo  secular  para  trás  e  irá  tranquilamente  se  atar  as

amarras que levou bastante tempo para se desprender: do Estado, da Burocracia,  do

diagnosticismo e da vida cientista pelega.

Alguns pensadores, que na verdade compreendem a necessidade de superar os

modelos fechados ou dogmáticos, estão engajados na luta para ir além do estruturalismo

e não aderir a “onda” pós-moderna, procurando ir além do economicismo e focalizando
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no desenvolvimento desigual da sociedade todas as escalas nas dimensões econômicas,

políticas e culturais.

Johnston (1986), trabalhando com o pensamento de Eyles,  afirma  que embora

“nem a Geografia ou nenhuma ciência social possa ser completa sem o marxismo, isto é

insuficiente.  Ela precisa focalizar  o mundo da experiência,  o micromundo da família,

das relações, da comunidade, da vizinhança”(JOHNSTON, 1986, p. 259). Entretanto, tal

abordagem  requer  a  interação  do  marxismo  estruturalista  com  as  filosofias

humanísticas, para obter uma visão completa. E dessa forma, a quebra no marxismo que

já sabe as respostas antes de analisar os contextos particulares e suas relações com as

ordens próximas e distantes16.

Mas onde se encontra a verdadeira dialética? Uma coisa é interessante ser dita.

O pensamento marxista estruturalista não pode ser considerado o marxismo em si, fato

que leva muitos autores até chamar o próprio Marx de estruturalista, relação essa no

mínimo  anacrônica. Um reencontro com a verdadeira dialética é mais que necessário,

pois só assim podemos compreender, em meio  a essa complexa e escamoteada trama

societária,  o  que  são  em essência  os novos  e  velhos  paradigmas  sociais,  deixando

possibilidade do que criarmos.

No Brasil muito já se desenvolveu o pensamento geográfico após sua renovação,

datada do final da década de 1970, com o trabalho de alguns grupos de pensadores que

estão  à  procura  da  reconciliação  da  Geografia  com a  verdadeira  dialética,  que  foi

perdida no desenrolar da história, pela Geografia e pelas demais ciências humanas. 

Buscando um reencontro com o próprio Marx e como os seus contemporâneos

que conseguiram,  sem vulgarizar  suas teorias,  dá continuidade  ao seu pensamento  e

visualizar o que ele não poderia ter visto naquele momento histórico. Tudo isso, sem

perder de vista a realidade brasileira que se caracteriza como um verdadeiro filtro para

as teorizações.

A  Geografia  precisa  realmente  se  apropriar  da  verdadeira  dialética,  onde  a

sociedade  e  o  seu  espaço  são  apreendidos  na  dimensão  social-econômico-político-

cultural, na articulação contínua, de caminho de ida e volta, entre o local e o global,  o

global-local,  observando-se  desde  a  captura  da  subjetividade  dos  atores  sociais  da

história  (vizinhança)  até  os  processos  globais  de  reprodução  do  capital.  Só  assim

podemos construir uma geografia que supere os ditos novos e velhos paradigmas sociais

16 Silva (2004), constroi uma linha de raciocínio parecida, procurando associar os pensamentos de Marx e
Nietzsche.
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na construção de uma Geografia da práxis que efetivamente atue na transformação da

realidade sócio-espacial e que saiba deixar as coisas sem história para os que não tem

dimensão  do  que seja  as  possibilidades  de vida  que tem guardado dentro dos seres

sociais, isto é, futuros poetas.
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