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Resumo 

 

O tema deste texto é o processo de formação em geografia. Tal formação fundamenta-

se na história do pensamento geográfico. Desse modo, refletir sobre a formação dos geógrafos 

é uma forma de refletir sobre a própria geografia. O objetivo é pensar sobre a formação em 

geografia, contextualizada em um movimento mais amplo que se refere à dinâmica da ciência 

e da sociedade moderna. As discussões propostas refletem a necessidade de se pensar 

continuamente a geografia. A incessante tentativa da geografia em erguer os pilares de 

sustentação de sua cientificidade constituiu uma batalha contra a própria natureza 

transdisciplinar da ciência, concebida como um saber. Assim, a geografia vive, 

historicamente, uma crise de identidade segundo as referências positivistas da ciência 

moderna. Este texto desenvolve críticas e contrapontos em relação à formação contemporânea 

em geografia, ainda muito fundamentada nos paradigmas modernos. 
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1 Este texto é fruto de reflexões desenvolvidas a partir da monografia apresentada para a finalização do curso de 
graduação em geografia no Intituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do 
professor Cássio Eduardo Viana Hissa. 
2 Mestranda em geografia pelo Intituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação 
do professor Cássio Eduardo Viana Hissa. 
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A Geografia é, antes de mais nada, produto de um pensamento geográfico” (HISSA, 

1998, p. 96). São os geógrafos3 que produzem o corpo teórico-prático da geografia. São os 

geógrafos que divulgam para a sociedade, a partir da sua experiência, os significados da 

natureza da geografia, ou seja, produzem a imagem do que é a geografia e de qual é o seu 

papel social, sobretudo através da atuação no mercado de trabalho. A geografia constrói a sua 

história e uma imagem de si mesma.  A leitura da sociedade é configurada pela impressão que 

os próprios geógrafos criam, a partir das suas concepções e experiências. Edward Soja (1993, 

p.28) sublinha que a imagem do geógrafo possuía uma significação desagradável perante 

autores da teoria social crítica: “Ser rotulado de geógrafo era uma maldição intelectual, uma 

associação aviltante com uma disciplina acadêmica [...] que se afigurava fora do âmbito da 

importância crítica”. Cássio Eduardo Viana Hissa (1999, p. 49) reflete sobre a imagem que a 

sociedade tem da geografia: “De algum modo, sociedade e os indivíduos sempre associam a 

Geografia apenas à enumeração de dados, de nomes de lugares, de cartografias de ambientes 

físicos”. Milton Santos (2002 b, p. 33) concorda com Cássio Eduardo Viana Hissa: “É fato 

que, ainda nos dias de hoje, na linguagem corrente e mesmo entre as pessoas mais cultas, 

reduz-se o papel do geógrafo ao de intérprete das condições naturais”.  

Assim, uma questão norteadora desse texto é: como se realizada a formação dos 

geógrafos, produtores e divulgadores da geografia? Tal formação fundamenta-se na história 

do pensamento geográfico. Desse modo, refletir sobre a formação dos geógrafos é uma forma 

de refletir sobre a própria geografia.  

O processo de formação é amplo, não se reduz às habilidades profissionais. Há 

importância nos saberes adquiridos ao longo da vida em outros ambientes, os não-formais tal 

como a rua, e não apenas na especialização disciplinar que se realiza na universidade. A 

formação, sob um ângulo mais amplo, constitui registros constantes de aprendizados 

produzidos cotidianamente. Nessa perspectiva, objetiva-se tratar neste texto sobre a formação 

em geografia, que se realiza tradicionalmente em cursos de graduação em universidades, mas 

que não se reduz a esse ambiente, sem desprezar os estudos concomitantes e subseqüentes. O 

enfoque do trabalho realizado no texto é o corpus teórico-prático da geografia.   

 Os movimentos de uma disciplina estão inseridos em um contexto mais amplo: 

a ciência moderna. Desse modo, a geografia constitui uma disciplina inserida na história 

                                                
3 O geógrafo é concebido, aqui, como o sujeito do conhecimento que, de alguma maneira, pensa a geografia, seja 
formado em licenciatura ou bacharelado, seja legitimado formalmente como geógrafo ou não. 
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moderna e sustenta-se nos paradigmas da modernidade que irrigam a produção científica. A 

ciência insere-se, também, em um contexto histórico mais amplo: a sociedade moderna 

ocidental. Assim, geografia, ciência e sociedade modernas estão historicamente entrelaçadas. 

A ciência representa, assim, os valores da modernidade e reforça-os. 

Para Edward Soja (1993, p.34), “A modernidade [...] compõe-se de contexto e 

conjuntura”. Trata-se de um recorte temporal: “A modernidade refere-se a um tempo. Um 

tempo histórico de ampliação de ritmos que se realiza em todas as esferas da vida. 

Modernidade que se propaga” (HISSA, 1998, p. 93). Marshall Bermann (2007) define a 

modernidade como uma forma de experiência vital, que engloba a maneira que vivenciamos o 

tempo e o espaço. A modernidade emerge com a pretensão de negar a religião, sobretudo na 

produção do conhecimento. Mais do que isso, a ciência moderna pretende substituir o papel 

social exercido pela religião. A modernidade constrói, assim, um conhecimento dissociado 

dos mitos, dos saberes populares, das artes e da filosofia, em busca de objetividade, 

racionalidade e controle.  

Um movimento inerente à ciência moderna é a disciplinarização do conhecimento. A 

ciência moderna fragmenta a realidade para pesquisá-la, num processo de criação de 

territórios disciplinares (HISSA, 2002). Desse modo, ao mesmo tempo em que as disciplinas 

são delineadas no contexto científico moderno, elas também pretendem produzir 

especificidades, criar um caráter singular no âmbito da ciência. Sob as referências da 

modernidade, cada disciplina deve produzir um objeto e um método de estudo que a 

diferencie das demais disciplinas, que a particularize e a legitime como disciplina científica. É 

nesse contexto que se insere a geografia e, também, a formação em geografia, que se realiza 

tradicionalmente nas universidades.  

Ao longo de sua história, a geografia sempre aspirou pelo status de disciplina 

científica. Para isso, a geografia tenta desvencilhar-se do que não seria geográfico, 

distanciando-se dos outros campos do conhecimento científico e dos saberes populares 

(SANTOS, 2003). A geografia buscava o seu casulo disciplinar (SOJA, 1993). Paulo César da 

Costa Gomes acrescenta que a geografia enfrentou “[...] a necessidade de tratar de maneira 

sistemática as informações e de as controlar e regulamentar a sua produção. Enfim, a 

geografia experimentou a necessidade de estabelecer um método legítimo do ponto de vista 

científico” (GOMES, 1996, p. 150). Entretanto, o movimento de disciplinarização da 
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geografia é considerado insuficiente aos olhos da ciência moderna. A geografia foi e ainda é 

questionada por não criar de forma amadurecida e rigorosa os seus limites conceituais. A 

grande dificuldade da geografia consistiu em definir com exatidão o objeto de estudo 

geográfico sem entrar em outros terrenos disciplinares. Por isso, historicamente, a geografia 

foi e é apontada por outras disciplinas como invasora. Dessa forma, nos parâmetros 

científicos a geografia viveria uma crise de identidade. 

 

 

A amplitude e a complexidade do que pode ser compreendido como o 

objeto de estudo da Geografia, associadas ao interesse por temas de 

caráter distinto (natureza/sociedade), dificultaram ainda mais uma 

delimitação precisa das fronteiras que distinguiram a Geografia das 

outras disciplinas (HISSA, 1998, p. 96).  

 

Se a geografia não conseguiu diferenciar-se precisamente de outras disciplinas, o que 

seria, então, a geografia? Sob essa referência a geografia não poderia ser considerada uma 

disciplina científica.  

Segundo a história da geografia, aceita oficialmente, o projeto de tornar-se uma 

legítima disciplina científica teria sido iniciado com Humboldt e Ritter, autores que ganharam 

a adjetivação de pais da geografia. Tal adjetivação é justificada por terem sido expoentes, no 

século XIX, no movimento de regulamentação dos pensamentos tidos como geográficos sob 

as referências dos paradigmas modernos. O eixo de produção da geografia encontrava-se na 

Alemanha prussiana. “Humboldt é o primeiro a verdadeiramente estabelecer as novas regras 

do pensamento geográfico moderno [...] Ritter, ao lado de Humboldt, figura também como 

fundador da geografia moderna e científica” (GOMES, 1996, p. 151).  

Apesar dessa adjetivação, Humboldt foi, muitas vezes, criticado por seu texto 

considerado romântico, distanciado do cientificismo, apesar da sua contribuição no processo 

de sistematização da ciência geográfica: “Muitos comentadores da obra de Humboldt, que 

acreditavam poder descobrir nele um homem de ciência, positivo e racionalista, ficaram 

surpresos com seu discurso e suas concepções diretamente influenciadas pelo Romantismo” 
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(GOMES, 1996, p. 154). Trata-se de uma contradição, pois a geografia buscava a 

racionalidade moderna, buscava enquadrar-se no positivismo, ao mesmo tempo em que 

escolhe Humboldt como um dos seus fundadores.  

O eixo da geografia moderna se expande e migra para outros Estados. “Organizada e 

estruturada por Alexandre von Humboldt e Carl Ritter, desabrochando na Alemanha e na 

França pouco a pouco a Geografia foi se difundindo para os demais países” 

(CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 12). É na França que a geografia ganha relevantes 

contribuições no processo de consolidação disciplinar, sobretudo com as idéias de Paul Vidal 

de La Blache.  

Paul Vidal de La Blache, em seu artigo intitulado As características próprias da 

geografia, se concentrou na tentativa de construir a autonomia da geografia, advinda da 

ansiedade em atribuir cientificidade à essa disciplina. Em 1913, o pensamento do autor 

francês circunscreve-se aos majoritários paradigmas modernos. Nesse texto, o autor expõe 

discussões que permanecem atuais. O título anuncia a tentativa de atribuir identidade e 

autonomia à geografia dentro da ciência moderna,  mas encontra dificuldades para argumentar 

essa afirmação, não alcançando êxitos com o quadro que tenta estruturar. As imprecisões dos 

argumentos do autor francês são ecos dos vagos limites da geografia.   

Incomodado com as críticas direcionadas à geografia, Paul Vidal de La Blache tenta 

rebatê-las e, ao mesmo tempo, tenta proteger os domínios que ele atribui a essa disciplina. 

Primeiramente, ele justifica as intervenções da geografia em outros campos do conhecimento, 

tidas como uma atitude inconveniente, um espelho da sua dependência. “E se a Geografia 

retoma certos dados que possuem um outro rótulo, não há nada para que se possa taxar essa 

apropriação de anticientífica” (LA BLACHE, 1982, p. 38). Sua preocupação é, a todo tempo, 

reafirmar o caráter científico da geografia, mesmo que seja através da negação dos 

paradigmas modernos, em um movimento contraditório. 

Paul Vidal de La Blache condena, também, o questionamento da superficialidade dos 

estudos geográficos. Para ele, o que distingue a geografia das outras disciplinas é a forma 

diferenciada com que trata os temas de seu interesse. Os estudos geográficos preocupam-se 

com objetos de outras disciplinas, porém os trata de uma forma distinta, sob as referências de 

outro olhar, de outro ângulo, que não pretende aprofundar nessas temáticas. Desta forma, o 
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autor fundamenta a distinção entre a geografia as outras ciências focalizando o método e a 

linguagem.  

Eleger Humboldt, Ritter e La Blache como fundadores da geografia é uma forma de 

negar a contribuição de outros sujeitos para a produção do conhecimento geográfico. 

Excluem-se os conhecimentos produzidos no passado, sob outras referências, ou seja, não 

enquadrados nos paradigmas modernos. Trata-se de uma contradição, pois o pensamento 

geográfico nasceu com a idéia do relato de viajantes. É de palavras escritas em viagens que a 

geografia se alimenta para produzir seus primeiros estudos. Entretanto, a geografia busca 

afastar-se desses relatos em que se fundamenta, pois é uma exigência moderna excluir o que 

não é considerado científico. Para passar pelo crivo da modernidade, os relatos precisariam de 

compilação, classificação, quantificação, ordenação, sistematização através de um método 

neutro e racional, atributo exclusivo da ciência moderna. Além disso, outros autores no 

âmbito da ciência moderna, tidos como não-geógrafos, contribuem para o pensamento 

geográfico. Milton Santos (2002 b, p. 47-48) explicita algumas fontes filosóficas para a 

geografia: 

  

Se queremos encontrar os fundamento filosóficos da ciência 

geográfica no momento de sua construção [...], temos que ir buscá-los 

em Descartes, Kant, Darwin, Comte e os positivistas, mas também 

em Hegel e em Marx. 

 

Um dos processos de modernização da geografia é a busca pela definição de um objeto 

de estudo para essa disciplina. O termo superfície terrestre foi utilizado pela primeira vez por 

Paul Vidal de La Blache, para designar o objeto de estudo geográfico. Esse autor concebe e 

conceitua a superfície terrestre sob parâmetros geométricos. As distâncias físicas são 

focalizadas, assim como a localização geográfica, sob as referências cartesianas. Cássio 

Eduardo Viana Hissa (2005, p. 14) reflete sobre as significações encaminhadas para as 

superfícies: “[...] as superfícies são compreendidas, sobretudo, como ambientes de recepção 

de fenômenos, como receptáculos de eventos e de fenômenos da natureza”.  

Esse objeto ― a superfície terrestre ― determina a denominação da disciplina, 

etimologicamente: geografia, o estudo da escrita da Terra.  Assim, a escrita da Terra, 
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impressa em sua superfície, é tida como o domínio pelo qual a geografia é responsável dentro 

da ciência moderna. Sob esse prisma, o estudo da paisagem4 era concebido como o foco dessa 

disciplina, sendo a base para as observações, descrições e análises. Milton Santos (2000, p. 

46) discute e critica a influência das idéias européias na geografia:  

 

De um modo geral, a geografia foi comandada pela geografia 

européia, que confere um enorme peso à paisagem. Mas a paisagem 

não é o espaço, é uma cristalização, num momento dado, que vai 

sendo depois utilizada de outras maneiras. Então, quando apenas 

prestamos atenção às formas, o esforço descritivo pode estar muito 

longe da realidade que se deveria descrever, porque pode se prender 

aos objetos, às coisas, às paisagens, às aparências.  

 

Na ansiedade de enquadrar-se aos projetos modernos da ciência, a geografia é 

contaminada por seus movimentos. Assim, o positivismo, o paradigma que melhor representa 

os preceitos da ciência moderna (HISSA, 2002), constitui a fonte de maior influência e 

inspiração aos fundadores da geografia moderna e se propagou na história dessa disciplina. 

“[...] por múltiplas razões, foi a herança idealista e positivista que, afinal de contas, acabou 

por se impor à geografia, isto é, à geografia oficial”(SANTOS, 2002 b, p. 48). Dessa forma, a 

escolha da geografia pela superfície terrestre ― em seu aspecto material ― como seu objeto 

de estudo, é contextualizada: “[...] o Positivismo sistematiza sua idéia de mundo declarando-o 

um mundo de coisas. Reduzindo tudo a coisas” (MOREIRA, 1993, p.30). O positivismo 

produz uma postura empirista e pragmática e é esse modelo que a geografia busca seguir.  

Nessa perspectiva, estudar a superfície terrestre, a paisagem, parecia ser suficiente 

para que se pudesse, finalmente, gritar: a geografia é uma disciplina científica, pois ela aborda 

a realidade em suas pesquisas!  E, assim, a geografia se justificava como a ciência que 

                                                
4 A paisagem ganha conotação privilegiada na chamada geografia clássica por ser, tradicionalmente, tratada 
como a categoria da visibilidade, sendo concebida como a fisionomia congelada dos objetos.  



8 
 

desvenda a realidade. Uma realidade aparente, superficial, uma realidade que se encerra no 

material5.  

A complexidade da busca de um objeto para a geografia foi, assim, simplificada pela 

criação da imagem dessa disciplina como o campo de conhecimento que se debruça sobre a 

realidade, concebida como as marcas impressas pelos fenômenos na superfície terrestre, 

como o mundo físico, como as formas-objeto
6. A afirmação de Paul Vidal de La Blache 

explicita essa concepção: “A Geografia é solicitada pela realidade” (LA BLACHE, 1982, p. 

40). Caberia a geografia a captura de informações da realidade para a descoberta de leis 

referentes ao conjunto da superfície da Terra. Nessa perspectiva, a realidade é concebida 

como se fosse algo dado, a espera de um cientista para desvendá-la a partir de olhos objetivos 

e neutros, “[...] como se existisse alguma verdade ensimesmada, alguma imagem em si, 

alguma essência em si; como se o mundo não fosse feito dos interiores do eu e de suas 

incompletudes” (HISSA, 2005, p. 13). O autor questiona a concepção empirista de realidade. 

O mundo é feitos pelos olhos humanos, pois são os homens que interpretam a realidade e lhe 

atribuem significados.   

A geografia constrói a sua epistemologia baseada na obstinada crença de que estuda a 

realidade. Questiona-se: e qual disciplina científica não estuda a realidade? Todas as 

disciplinas objetivam conhecer e compreender a realidade.Para Milton Santos (2002 b) os 

geógrafos ocuparam-se preferencialmente em afirmar a geografia como disciplina científica e, 

dessa forma, negligenciaram as discussões acerca do seu objeto de estudo. O autor adjetiva 

esta atitude como narcísea. A geografia 

“[...] esteve muito mais preocupada com uma discussão narcísea em 

torno da geografia como disciplina ao invés de preocupar-se com a 

geografia como objeto. Sempre, e ainda hoje, se discute muito mais 

                                                
5 Este texto identifica-se com uma concepção de realidade que seja mais ampla e mais crítica, que não se 
encerra com a materialidade e que, ao mesmo tempo, não nega a sua dimensão material. Para Henri Lefebvre 
(1995, p.112), “[...] penetrar no real é superar o imediato”. Entender a realidade é buscar, portanto, a essência. 
Milton Santos (2000, p.9) também trata conceitualmente o real, mostrando que, muitas vezes, a realidade pode 
não ser o que está na superfície da aparência, o que está exposto: “Somos cercados por coisas que são ideologia, 
mas que nos dizem ser a realidade”. Humberto Maturana (1997) igualmente reflete sobre os conteúdos da 
palavra realidade e dedica-se à produção de significados que superam as concepções empiristas. Para ele, o ser e 
o real são categorias que se atravessam conceitualmente, e, assim, a realidade é um conceito repleto de 
interpretações que o olhar do sujeito-observador transporta. 
 
6 Esse termo é utilizado por Milton Santos (2002 b) para designar a materialidade do espaço.  
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sobre a geografia do que sobre o espaço, que é o objeto da ciência 

geográfica. Desse modo, o esforço de conceitualização era feito, 

sobretudo, de fora do objeto e não de dentro”. (2002 b, p. 18) 

 

Para esse autor, até mesmo todos os esforços para discorrer sobre a disciplina não 

substituem a reflexão sobre o seu objeto, considerado por ele como essencial. “Na realidade, o 

corpus de uma disciplina é subordinado ao objeto e não o contrário” (SANTOS, 2002 a, p. 

19).  

Essas indefinições referentes à natureza da geografia repercutem na formação dos 

geógrafos.  É possível percebê-la, também, na localização dos cursos de geografia nas 

instituições de ensino. “Os cursos de geografia estão distribuídos indiferentemente entre 

Faculdades de Humanidades, Institutos de Geociências, de Ciências Sociais, de Ciências 

Exatas ou outros” (GUIDUGLI, 1986, p. 32). O autor anuncia a imprecisão do campo 

geográfico projetada para a universidade.  

A suposta divisão entre ciências naturais e ciências humanas, uma dicotomia 

circunscrita à modernidade, também é projetada no âmbito da disciplina geográfica, 

configurando uma divisão intradisciplinar.  

Separam-se a Ciência, à qual cabe a reflexão sobre a natureza, e a 

Filosofia, à qual cabe a reflexão sobre o homem [...]. Eis como 

nascem a ‘Geografia Física’ e a ‘Geografia Humana’ modernas. O 

modo e a porta de entrada da Geografia na modernidade. E a idéia do 

mundo físico como base geográfica e física (MOREIRA, 1993, p.19). 

 

As concepções tradicionalistas vão além e a geografia humana tenta embasar-se na 

metodologia da geografia física para ostentar uma aparência científica. Segundo Edward Soja 

(1993, p.41), este movimento ganhou vida em todas as ciências sociais:  

 

As ciências sociais também desenvolveram uma divisão interna entre 

uma tradição nuclear cada vez mais ortodoxa e hegemônica, 

predominantemente baseada numa apropriação instrumental e cada 
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vez mais positivista dos métodos da ciência natural na análise e na 

teorização sociais.  

 

A geografia física seria o exemplo de leitura neutra dos fatos que a geografia humana 

deveria seguir, regida pelo mesmo método. Ruy Moreira (1993, p.14) questiona: “Afinal, que 

ideologia pode haver nas rochas e nas chuvas?” As ciências da natureza transformam a 

natureza em recurso natural, mercantilizando o conhecimento para o processo de produção de 

mercadorias. Qual é a neutralidade? Existe neutralidade?  

As idéias de Ratzel ilustram de forma marcante o percurso de segregação entre a 

geografia humana e a geografia física. O autor, apontado por sua contribuição à 

sistematização da geografia, é tido como o fundador da geografia humana ― 

Antropogeografia. No entanto, sua concepção de geografia humana limitava-se a idéias 

naturalistas, em busca de leis gerais para as relações entre o homem e a Terra. Neste contexto, 

“O próprio homem é concebido como parte física dessa engrenagem” (MOREIRA, 1993, 

p.21). Milton Santos (2002 b, p. 43) sublinha esse movimento de transferência dos 

pressupostos das ciências naturais para as ciências humanas dentro da geografia:  

 

Os fundadores da geografia, cheios de zelo no objetivo de dar-lhe um 

status científico definitivo, estiveram, então, equivocados no 

momento em que acreditavam que o melhor caminho para atingir a 

sua meta era construir a teoria de uma ciência do homem sobre uma 

base analógica estabelecida pelas ciências naturais. Se é absurdo o 

“fato de considerar a natureza como estranha ela própria do espírito”, 

disse Husserl (1935, 1975, p. 8), é igualmente absurdo querer 

“edificar as ciências do espírito sobre os fundamentos das ciências da 

natureza, com a pretensão de fazê-las ciências exatas”.  

 

Antônio Christofoletti (1982, p. 12-13) resume os papéis desses fragmentos da 

geografia: “[...] a Geografia Física destinava-se ao estudo do quadro natural, enquanto a 

Geografia Humana preocupava-se com a distribuição dos aspectos originados pelas atividades 
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humanas”. Para esse autor, havia um conflito interno na geografia: “A esta dicotomia se 

juntava o conflito conceitual de ser a Geografia uma ‘ciência única’ ou um conjunto de 

ciências”.  

A formação em geografia passa por essa segregação. Tradicionalmente, na 

universidade, é oferecido ao estudante um desses campos intradisciplinares para que possa 

manifestar a sua preferência. A partir daí, caberia a ele investir na sua preferência e 

especializar-se. O estudo da vida social e o estudo da natureza são concebidos como distintos 

e distanciados. Mais do que isso, há a idéia de que a cultura e a natureza são categorias que se 

excluem, como se a vida humana, algum dia, tivesse se apartado da natureza. Para a chamada 

geografia física, a vida humana é reduzida a um elemento geográfico, cujo papel refere-se à 

sua capacidade de modelar a superfície terrestre. Essa idéia ganha força no pensamento de 

Paul Vidal de La Blache (1982, p.46):  

 

É preciso dizer que nessa fisionomia, o homem se impõe, direta ou 

indiretamente, por sua presença, por suas obras ou conseqüências de 

suas obras. Ele é um dos agentes poderosos que trabalham para 

modificar as superfícies. Coloca-se por isso, como um fator 

geográfico de primeira ordem. 

 

Milton Santos (2002 a, p.72) questiona essa segregação interna à geografia, 

impulsionando o diálogo entre as chamadas geografia física e humana: 

 

Os objetos que interessam a Geografia não são apenas objetos 

móveis, mas também imóveis, tal uma cidade, uma barragem, uma 

estrada de rodagem, um porto, uma floresta, uma plantação, um lago, 

uma montanha. Tudo isso são objetos geográfico. Esses objetos 

geográficos são do domínio tanto do que se chama Geografia Física, 

como do domínio do que se chama Geografia Humana e através da 

história desses objetos, isto é, da forma como foram produzidos e 
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mudam, essa Geografia Física e essa Geografia Humana se 

encontram.   

 

Qualquer tema de interesse da geografia é um tema repleto de humanidade. Vivemos 

“[...] como natureza o que seria cultura” ( RIBEIRO, 2003, p.31). Todo estudo é feito das 

escolhas e da interpretação humana, ou seja, a partir de seus olhos, de parâmetros subjetivos. 

Milton Santos (2000, p.47) vai além e completa:  

[...] a herança dita marxista da dialética entre sociedade-natureza não 

tem sentido, porque não há uma dialética entre o social e a natureza 

natural. A dialética é, pois, com a natureza socializada. A dialética é 

com o espaço e não com a natureza.  

 

Não há natureza que não seja humana (SANTOS, 2004). É o homem que dá 

significados à natureza. A natureza é, portanto, um conceito. Assim, a vida humana é 

deslocada para o centro dos estudos socioespaciais. Se a natureza é um conceito construído 

pela sociedade, como pensar a natureza destituída de humanidade? A fragmentação 

natureza/sociedade intradisciplinar da geografia, que interfere na formação dos geógrafos é 

uma fonte de questionamentos.  

A geografia também herda da modernidade a meta de estabelecimento de leis. 

“Lutavam para encontrar leis ou princípios que norteassem a disciplina geográfica nascente 

como ciência moderna” (SANTOS, 2002 b, p. 45). Paulo César da Costa Gomes (1996, 

p.166) sintetiza algumas idéias de Ritter: “Os continentes, verdadeiros indivíduos da natureza, 

constituem um objeto primordial do estudo geográfico. Sua personalidade e as leis que guiam 

seu desenvolvimento estão inscritas em sua forma [...] e em sua composição material”. Ritter 

concentra-se nos procedimentos modernos, levado pelo momento histórico. Ao tratar de leis 

para o âmbito da geografia, Ritter refere-se às supostas ordens físicas e biológicas que estão 

expressas na superfície terrestre, que regeriam o planeta. A linearidade, a harmonia e o 

equilíbrio dos fenômenos é uma idéia de grande expressão nesse contexto. Essa idéia ainda se 

propaga em estudos contemporâneos, quando a natureza é tida como uma categoria que se 

encontra em um equilíbrio mecânico e que entra em desequilíbrio com a intervenção humana, 

por exemplo. É como se a vida humana desarmonizasse os processos naturais.  
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Sob o olhar moderno, não há saber científico sem um método de análise próprio. A 

geografia adota o método descritivo para produzir suas análises.  

 

A Geografia distingue-se como ciência essencialmente descritiva. 

Não seguramente que renuncie à explicação: o estudo das relações 

dos fenômenos, de seu encadeamento e de sua evolução, são também 

caminhos que levam a ela (LA BLACHE, 1982, p. 45).  

 

Uma questão: descrição é mesmo um método? Concorda-se com Cássio Eduardo 

Viana Hissa (1999, p. 16): “O emprego do termo (método) tem o objetivo, nesse caso, de 

definir o caráter da geografia através da sua prática”. A descrição é anunciada como o produto 

final dos estudos da geografia. Assim, “[...] constrói-se a sensação de que a ‘tarefa’ da 

disciplina é concluída antes de cumprir o seu propósito [compreender as configurações 

espaciais]” (HISSA, 2003, p. 45). Ao mesmo tempo, como pensar as outras disciplinas 

científicas sem descrição? Ela desempenha funções essenciais na produção do saber, é uma 

das formas de produzir conhecimento. Além disso, questiona-se o encerramento dos estudos 

geográficos na descrição, uma postura marcada pela superficialidade. A descrição, entretanto, 

daria um ar de neutralidade que a geografia buscava alcançar, para se justificar como 

disciplina científica.  

A descrição, tal como Paul Vidal de La Blache apresenta, é concebida como uma 

forma de anunciar uma suposta verdade expressa no exterior dos objetos. A descrição 

responsabiliza-se por formalizar fielmente a realidade empírica. No entanto, essa idéia de 

desvendamento da realidade através da descrição vem sendo desconstruída: “[...] a descrição, 

por si só, já é uma representação, uma interpretação” (HISSA, 2005, p. 16). Dito de outra 

forma, “Descrição e explicação são inseparáveis. O que deve estar no alicerce da descrição é a 

vontade de explicação” (SANTOS, 2002 a, p. 18). A descrição representa uma leitura e uma 

interpretação realizada a partir de um pensamento. Não há neutralidades nesse caminho.  

Sob as referências da materialidade, a geografia é construída como um saber 

fundamentado no olhar, concebido apenas em seu sentido biológico. : “Os geógrafos da 

ciência convencional focalizam, prioritariamente, os problemas do mundo físico, aparente aos 

olhos” (HISSA, 1999, p. 49). Assim, o trabalho de campo é um instrumento que norteou a 
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produção do conhecimento geográfico. Acreditava-se que a observação direta era a única 

forma de construir conhecimentos: o visível é concebido como o campo que abarca todas as 

respostas. Assim, “O trabalho de campo, a partir do século XIX, atua como elemento 

importante na definição da disciplina geográfica” (OLIVEIRA, 2005, p. 35). Assim, o 

trabalho de campo era o instrumento para o geógrafo descrever as formas visíveis, 

imparcialmente, distanciado do objeto observado, como se fosse possível dissociar essas 

categorias ― sujeito e objeto ― de qualquer processo de interpretação. É o sujeito que dá 

vida ao objeto, ao nomeá-lo e estudá-lo, segundo as suas concepções.  

O trabalho de campo é mantido, ao longo da história da geografia, como uma tradição 

dessa disciplina, que perdura até hoje de forma marcante no processo de formação. As 

preocupações da disciplina dirigem-se para o que está notadamente marcado, esculpido na 

superfície terrestre. Não se trata, aqui, de negar a importância do trabalho de campo, um 

instrumento para coleta de dados que, também, pode ser utilizado por outras disciplinas, não 

sendo uma prática exclusiva da geografia. O trabalho de campo pode ser uma “[...] forma 

crítica de apreensão empírica do mundo” (OLIVEIRA, 2005, p.13), que deve ser conduzida 

por um referencial teórico.  

Os fenômenos, causas das grafias da superfície, foram, tradicionalmente, tratados 

como uma questão secundária para essa disciplina. Segundo Edward Soja (1993, p.48), “[...] a 

geografia moderna ficou primordialmente reduzida à acumulação, à classificação e à 

representação teoricamente inocente do material factual que descreve a diferenciação da 

superfície da terra por áreas”. A importância dos processos era negligenciada. No entanto, 

“[...] as superfícies, feita dos olhos, são, também, os processos que nelas se imprimem” 

(HISSA, 2005, p. 17). O visível é resultado da manifestação dos fenômenos. Qual o motivo, 

então, de marginalizar a importância dos fenômenos para a geografia? 

Normalmente, o geógrafo é concebido como um observador assíduo da natureza, 

através da paisagem, como se o visível solicitasse apenas descrições e fotografias. “O desenho 

e a fotografia entram a título de comentários na descrição” (LA BLACHE, 1982, p.46). Nessa 

contemplação, desenvolver-se-ia o olhar geográfico, o que legitima a especificidade da 

geografia perante as demais disciplinas. “Caberia aos olhos, à observação minuciosa feita de 

trabalhos de campo, capturar a realidade, compreendida a partir de diversos ângulos” (HISSA, 

2005, p.10). O geógrafo, assim, descreveria aquilo que a sua vista alcança. Na formação em 
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geografia o olhar do estudante seria treinado para identificar o território da geografia no 

mundo. Cássio Eduardo Viana Hissa (2005, p.13) interroga o olhar neutro concebido pela 

modernidade e a pretensão científica em desvendar o mundo real:  

A realidade é feita dos olhos e do seu encontro com o mundo: os 

olhos do sujeito, feitos de cultura. Como pode haver uma realidade − 

por mais física e natural que possa parecer − que não seja, 

especialmente, humana? 

 

Toda disciplina necessita de uma linguagem exclusiva nos parâmetros modernos, 

nesse caso, uma linguagem geográfica. A geografia adota para si a linguagem cartográfica. 

Os mapas tradicionais são considerados fiéis à realidade, representam a visibilidade das 

estruturas espaciais. Socialmente, a geografia é identificada com as imagens de mapas e 

globos terrestres. “A Geografia: mundo físico transportado para o mapa” (HISSA, 1999, p. 

49). Assim, a formação em geografia é, muitas vezes, considerada uma capacitação para 

trabalhar com mapas e modelos cartesianos aplicados è cartografia. No entanto, os mapas são 

construções humanas, repletas de representações culturais. Eles representam olhares históricos 

e manifestam a leitura que o homem faz do mundo. Os mapas mais freqüentes e mais aceitos 

cientificamente são eurocêntricos, por exemplo.  

O mercado de trabalho contemporâneo exige do geógrafo o domínio do 

geoprocessamento7. O mercado espera que o geógrafo seja treinado apenas para aplicar 

técnicas de geoprocessamento em diversas áreas. Essa postura mercadológica demanda um 

esforço da universidade para um maior investimento nesse segmento técnico. Não se está 

reduzindo o papel do geoprocessamento. É uma técnica importante. No entanto, ela perde sua 

importância quando utilizada destituída de reflexão, esvaziada de críticas, ou seja, quando as 

relações com essa técnica reduzem-se a trabalhos mecânicos.   

                                                
7 “Visto por um prisma abrangente Geoprocessamento é o conjunto de técnicas que lidam com aquisição, 
tratamento, interpretação e análise de dados georeferenciados. Observando por um enfoque mais restrito o 
Geoprocessamento caracteriza-se por aplicações [...] em diversas áreas, apoiadas pela utilização de tecnologias 
de ponta como satélites de observação da Terra, sensores remotos aerotransportados, técnicas de mensuração e 
coleta de dados através do sistema GPS, estações totais e medidores a laser, contanto ainda com sofisticados 
periféricos e programas de informática em ambientes integrados para gerenciamento de fatos e fenômenos 
geográficos” (TIMBÓ, 2003, p. 5).  
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Outra fragmentação nos interiores da geografia se refere às ditas geografia geral e 

geografia regional. Essa separação, assim como a oposição entre geografia física e geografia 

humana, implica em especializações intradisciplinares presentes nas formações. Há uma 

concepção dualista entre essas categorias: regional e geral. Há também a defesa de que a 

geografia geral alimenta-se da geografia regional. Milton Santos (2002 b, p. 56) reflete sobre 

essa dicotomia no âmbito da geografia: 

É mais que evidente a influência durável de Descartes sobre a 

Geografia e como sobre outros domínios científicos [...] A busca do 

conhecimento racional, resultado de uma dialética sui generis que 

distingue pares de categorias capazes de união indissociável, mas não 

contraditória, conduz, em matéria de geografia, à justificação de uma 

distinção, ou até mesmo de uma disjunção, entre uma geografia geral 

e uma geografia regional que deveriam ser uma o inverso da outra. 

De fato, elas terminam por se opor. 

 

A geografia geral produz leis geográficas. “[...] é herdeira da física newtoniana e das 

ciências naturais do século XVIII e é, portanto, marcada por um certo empirismo racionalista” 

(GOMES, 1996, p. 173). Está condenada à paralisia na ausência de esforços epistemológicos 

e pela negligência acerca da historicidade dos conceitos. Para Antônio Christofoletti (1982, p. 

13), a geografia geral fundamentava-se no princípio de unidade terrestre e buscava criar 

quadros comparativos: “Objetivando estudar a distribuição dos fenômenos na superfície da 

Terra, a geografia geral analisava cada categoria de fenômenos de maneira autônoma”. Essa 

idéia de separação dos estudos em categorias impulsionou subdivisões internas à geografia: 

geomorfologia, hidrologia, climatologia, biogeografia, geografia urbana, geografia agrária, 

geografia da circulação, geografia da indústria, entre outras.  

Já a geografia regional debruça-se sobre a divisão da superfície terrestre em áreas 

distintas e sobre a sua caracterização. Dito de outra forma, “A Geografia Regional procurava 

estudar as unidades componentes da diversidade areal da superfície terrestre” 

(CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 13).  Para Paulo César da Costa Gomes (1996, p. 173), há 

dificuldades em precisar as origens da geografia regional: “A geografia regional, por sua vez, 

possui raízes muito menos claras, ancorada na Filosofia da Natureza”. A maior influência da 
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geografia regional emana dos pensamentos de Paul Vidal de La Blache. Este autor construiu 

uma escola de geografia francesa, que focalizava os estudos regionalistas, que compreendem 

as descrições sobre a superfície terrestre no âmbito regional. Ele projeta a descrição e a idéia 

do estudo da realidade para o recorte da região, que ganha imagens de autonomia, como uma 

entidade dada e auto-evidente, que existe em si mesma.  

A paisagem de cada região estaria congelada com as marcas dadas pela sociedade. 

Trata-se de uma concepção tradicional que pensa através dos ângulos da dicotomia 

natureza/sociedade: “O espaço como objeto de estudo seria o resultado de uma interação entre 

a sociedade localizada e um dado meio natural” (SANTOS, 2002 b, p. 36). Era como se a 

personalidade de um grupo ― seu gênero de vida ―, através da sua cultura e das técnicas 

utilizadas, imprimisse personalidade à região. As idéias de Paul Vidal de La Blache tiveram 

uma influência expressiva na produção geográfica brasileira, sobretudo sob as referências do 

seu método regional de estudo. Nídia Nacib Pontuschka (1999, p. 114) justifica a presença 

francesa do ponto de vista teórico no Brasil, “[...], pois seus primeiros mestres eram 

originários da França”. Daí os resquícios contemporâneos do pensamento de do autor francês, 

figura que marcou significativamente os estudos geográficos. 

Milton Santos (2002 b, p. 39) questiona a permanência das idéias regionalistas do 

autor francês: 

A idéia de região deve estar no centro de um debate renovado. Será 

que se pode, ainda hoje, admitir que as construções humanas, tal qual 

se apresentam na face do planeta, resultam de uma interação entre 

“um” grupo humano e “seu” meio geográfico?  

 

O autor desconstrói a idéia de clausura dado às regiões lablacheanas. As relações 

sustentadas entre um grupo humano e o espaço em que vive não dependem só desse grupo, 

vai além dele, podendo ser, até mesmo, uma imposição externa. Além disso, Milton Santos 

sublinha o dinamismo da sociedade contemporânea, o que nega qualquer paisagem congelada. 

Há sempre novos elementos na paisagem, com uma multiplicidade de novas funções e novos 

valores para esses elementos recentes e, também, para os antigos. “Os progressos realizados 

no domínio dos transportes e das comunicações, a expansão de uma economia internacional 

que se tornou ‘mundializada’ etc. explicam a crise da clássica noção de região” (SANTOS, 
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2002 b, p. 40). O autor completa sua idéia defendendo que, no caso de manutenção dessa 

denominação ― região ― são necessários esforços teóricos para atribuir-lhe uma nova 

definição.   

A geografia, dentro da universidade, também segue a tendência de segregação em 

modalidades, um movimento delineado em um contexto mais amplo. A formação é 

fragmentada em bacharelado e licenciatura, prevista na grade curricular. Aquele estudante que 

se forma em bacharelado ganha o título de geógrafo, enquanto ao licenciado é reservada a sala 

de aula, como professor de geografia, muitas vezes, entendido como um posto menor. Ao 

estudante resta optar, pela trajetória de professor ou pesquisador, como se fosse possível 

apartar essas atividades. Nessa perspectiva, o licenciado é desvalorizado, sendo aproximado 

de um não-geógrafo, já que lhe chamar de geógrafo seria cometer um equívoco legal.  

Todas essas questões tradicionais inseridas na ciência moderna e na geografia têm sido 

desconstruídas em um movimento de rearranjo conceitual da ciência. Na leitura de Edward 

Soja (1993, p.59) é preciso “[...] destroçar muitas abordagens e pressupostos interpretativos”. 

Algumas questões que estavam colocadas à margem pela ciência moderna estão ganhando, 

aos poucos, lugares centrais. O que configura um novo entusiasmo para o futuro é que o 

terreno intelectual é mutável e muitos contornos da modernidade já se encontram desgastados 

pelo tempo. Entretanto, os movimentos de renovação ainda não ganharam relevo em todos os 

espaços na universidade e na sociedade e, mesmo diante de muitas críticas, 

contraditoriamente, as teorias ainda estão enraizadas.  As inconsistências conceituais da 

modernidade ainda permanecem, mesmo com suas bases enfraquecidas. Renato Janine 

Ribeiro (2003, p.24) anuncia uma permanência: “Tivemos, pois, e em boa medida ainda 

temos, um pensamento de causalidade mecânica”. Desse modo, a formação dos estudantes de 

graduação em geografia ainda incorpora lacunas.   
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