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Resumo 

 Foram vários os mediterrâneos franceses. Espaço de engajamentos militares e 

arcabouço da cultura, a Geografia francesa também produziu seu mar Interior. Esta 

tradição se inicia em 1873, na primeira aula de Vidal de La Blache, e segue como tema 

permanente de seus discípulos. Num período de mudanças profundas na vida econômica 

e política francesa, percebemos a consolidação de uma conjuntura de publicações dos 

discípulos continuando a abordar o Mar Interior entre 1934 e 1948. Nosso escopo 

central é definir a concepção de Mediterrâneo utilizada nos trabalhos produzidos pelos 

geógrafos franceses do círculo de afinidades de Vidal de la Blache naquele período e 

compara-los à concepção do mestre. Esta discussão é fruto da nossa pesquisa para a 

construção de um projeto de mestrado. 

 

Palavras chaves: Geografia Francesa, Círculo de Afinidades, Vidal de la Blache, 

Mediterrâneo. 

 

 

Introdução e Justificativa 

No final do século XIX, a escola francesa de geografia, impulsionada por Vidal 

de La Blache, ganhou um importante espaço no debate científico francês e suas questões 

atingiram uma ampla gama da população. A literatura de viagens, de autores como 

Chateaubriand, Chamfort e Julio Verne são das mais lidas e editadas no período1. 

                                                
1 FERRO, Marc. História das Colonizações. Lisboa: Estampa, 1996, p. 204. 
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Inspirada na curiosidade pelos lugares exóticos, a corrida pelo conhecimento nem 

sempre se deu no campo literário. A idéia de uma Alemanha pacifista, difundida na 

França por Mme. De Staël, cai por terra em 1870, quando o resultado da guerra 

francoprussiana humilha profundamente uma parte da população francesa2. 

Num paradoxo entre o horror e a admiração, a “inspiração” alemã tornou-se um 

“desafio” à sociedade, que observava a ampla difusão da Geografia como uma das mais 

fortes ferramentas bélicas da adversária. No contexto do debate sobre os modelos 

coloniais, a Geografia se consolida como um campo disciplinar filosoficamente 

solidificado e se instala nas Escolas e Universidades numa rapidez impressionante3. 

Tais eventos, porém, não resultaram em uma crítica profunda ao movimento colonial. 

Tão pouco se delineiam “escolas nacionais”4 nos seus campos científicos. A tomar pela 

Geografia, o círculo de Vidal de La Blache possuía contatos profundos com a geografia 

alemã. Este geógrafo estudara as obras de Ritter e assistira conferências de Ritchthofen, 

Peschel, Theobald Fischer e Ratzel. Jean Brunhes, Émile Félix-Gautier, Camena 

d’Almeida, Emmanuel de Martonne também fizeram viagens de estudos à Alemanha. 

Esta complexidade de trocas acadêmicas, engajamento político e busca por uma 

independência teórico-filosófica, tinha como pano de fundo a derrota de Sedan e a perda 

da Alsácia-Lorena. Engajada a Terceira República numa política imperial, nem os 

setores de esquerda ofereciam resistência5. A colonização já havia inserido toda a 

sociedade e suas instituições num esforço de definição de um “modelo colonial”:  

 

Separada da sua ‘lenda’ – com o que isso significa de riscos 

corridos, de ciladas evitadas, de irracionalidade-, a expedição de 

Bonaparte ao Egito representa a passagem de um tipo de 

expansão a outro. O Cônsul apresentava-se com os seus 

exércitos na qualidade de membro do Instituto de França e 

rodeado por uma qualidade de 21 matemáticos, 3 astrônomos, 

17 engenheiros, 13 naturalistas, 22 impressores, etc.; entre eles 

                                                
2 Sobre este período de consolidação da escola francesa de geografia ver BERDOULAY, Vincent.  
Formation de L’École Française de Géogrpahie (1870-1914). Paris: Bibliothèque Nationale, 1981. 
3 Id. Ibdem. 
4 CLAVAL, Paul. Géographie Humaine et Économique Contemporaine. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1984, p.55. 
5 FERRO, Marc. Op Cit., p. 29 
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se encontravam personalidades tão ilustres como Monge, 

Geoffroy Saint-Hilary e Berthollet. Napoelão desejava mostrar 

que desembarcava com um exército que encarnava a civilização- 

não se falava nem de ouro nem de Cristo.6 

 

De fato, entre as pequenas nuanças, poder-se-ia dizer que a colonização francesa 

diferenciava-se da colonização inglesa no tocante à crença que a impulsionava. 

Enquanto a Inglaterra preocupava-se demasiadamente com a difusão da mercadoria, na 

França, sem que isso pudesse parecer uma ameaça aos interesses econômicos7, existia a 

convicção de que era a civilização o que impulsionava uma máquina muitas vezes 

dispendiosa. Não obstante, ainda que no campo dos évenements estejam Inglaterra e 

França no centro desta rivalidade, a ocupação da Alsácia e da Lorena encontra-se em 

outra escala de problemas. Tal evento aproximou os métodos alemães dos métodos 

orientais, notadamente dos russos, cuja diferenciação entre a expansão colonial e 

territorial não existia. Para os países Ocidentais, o Mar era uma justificativa para 

diferenciar a questão nacional da questão colonial: 

 

Deste modo, o caso da Rússia significaria que entre a expansão 

territorial na direção da Sibéria e a conquista das regiões tártaras 

e turcas existe, certamente, uma ruptura, mas também uma 

semelhança - exceto na dificuldade a vencer. A expansão 

territorial e a colonização são pouco menos que sinônimas; mas 

são cuidadosamente distinguidas no Ocidente, onde o espaço do 

mar é tomado por diferença entre a primeira, que pertence ao 

âmbito da questão nacional, e a questão colonial.8 

 

Especialmente no país da Revolução de 1789, a força das idéias liberais se fez 

sentir na definição de um modelo colonial diferente do modelo alemão e inglês. O mar 

entre terras, espírito de civilização histórica latente, era um caminho ideal. Daniel 

Panzac considera que a revolução inaugurou dois séculos de ambigüidade em relação ao 

                                                
6 Id. Ibdem, p. 95. 
7 A maioria dos investimentos franceses se concentrava nos Estados da Europa Mediterrânica e Oriental. 
8 BERDOULAY, Op. Cit., p. 49. 
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Mediterrâneo Mulçumano9. Esses Mediterrâneos tiveram um papel “ajustador” na 

justificativa da colonização aos princípios liberais da nacionalidade e da soberania: 

 

En Europe, particulièrement en France et chez des voisins 

méridionaux, la méditerranéité vient compléter l’eupéanité. La 

Méditerranée est à l’Europe ‘l’âme de son esprit’, pour pasticher 

Jean Arouche. L’idée européenne se veut avant tout raisonnable, 

fondée sur la logique économique, le dépassement des conflits 

séculaires et la necessite réaliste de répondre aux contraintes 

externes. La référence méditerranéenne des Européens, c’est 

l’indispensable dose d’idéalisme, de passion et d’affect, c’est la 

compensation de tout le réalisme technocratie, économique et 

politique du ‘machin’ européen par um discours des origines et 

des destins exclusivement culturel, Déjà avant la guerre de 1939, 

la ‘patrie méditerranéenne’ d’Audisio se voulait plus grecque 

que romaine, se posait comme une inspiration revivifiante contre 

le matérialisme frénétique.10 

 

Além disso, o Mar Interior significava para a França uma tentativa de hegemonia 

do sul europeu11, uma forma de se contrapor à parte da Europa Germânica12. Não será 

coincidência que na partilha da África Negra a França tenha se apoderado de grande 

parte de territórios do Norte da África13.Falamos não de um mar, mas de alguns mares. 

Existiria também um Mediterrâneo da ciência geográfica? 

                                                
9 PANZAC. Daniel. “Révolution Française et Méditerranée mulsumane. Deus siècles d’ambiguïté”. 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Anne 1989, volume 52, Numéro 1, p. 16. 
 
10 BASFAO, Kaoem. HENRY, Jean-Robert. “Le Maghreb et l’Europe: que faire de la Méditerranée?”. 
Vingtième Siècle. Revues d’histoire, Anée 1991, vol. 32, n. 1, p. 46. 
11 Além do viés político-econômico, Paul Claval evoca uma justificativa cultural para explicar a busca 
constante dos franceses pelo Mediterrâneo.“Geography reflected in the Mediterranean landscape as a 
form of dreames beyond, Vidal de La Blache provided a synthetic interpretation of the unity and diversity 
of the Mediterranean landscape, minly rural: he invented a geographical unitary vision of the 
Mediterranean.” CLAVAL, OP. Cit. p. 5. 
12 12 “Elle est également à l’interieur même de l’idéologie européenne, une sensibilité sudique que tend à 
servir de contrepoids au pôle montant de l’euro-germanité”. BASFAO, K. HENRY, J-R. Op. Cit., p. 46. 
13 “The idea of the Mediterranean as a fundamental cultural unit took advantage of the progress of 
colonization: European powers taking control of the Southern shores of the Mediterranean Sea: Algeria 
(from 1830), Tunísia (in 1881), Moroco (from 1900), Egypt (1881), Cyrus (1878), Libya (1912), Crete 
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Fortemente arraigados aos princípios do liberalismo e da ciência, os geógrafos 

que participaram da transição da geografia dos diários dos viajantes às universidades 

estão envolvidos no projeto colonial civilizatório através de seus compromissos 

científicos e institucionais14. Em especial o mais notável, o geógrafo e historiador Paul 

Vidal de La Blache, atuou de forma dominante nas Universidades frente a outros 

círculos de afinidades da Geografia, como o Hilmy ou Deprayon. Entre as condições 

que permitiram seu sucesso estava a apreensão de um conjunto de tendências filosóficas 

que encontravam eco na França neste período: o espírito geográfico marcado pela 

démache historique, a formação em ciências naturais com viés lamarckista, o 

convencionalismo, a teoria da contingência e o neo kantismo, contribuíram para 

solidificar o corpo teórico do possibilismo15. 

  

Mas, além disso, o forte papel institucional do círculo de La Blache pode ter sido 

também conseqüência de um engajamento político na justa medida de sua atuação 

científica. Uma das mais notáveis evidências de que o pensamento de Paul Vidal de La 

Blache era uma poderosa ferramenta política foi seu próprio objeto de estudo: não 

apenas a “identidade da França”, mas o Mediterrâneo.  

A primeira aula ministrada por La Blache em 1873 na cadeira do curso de 

geografia e história de Nancy intitulava-se “La Peninsule européne, L’océan et la 

Méditerranée”. Após o desmembramento da cadeira de história, em 1875, a 

inauguração da cadeira de geografia tinha como tema: “L’Europe méridionale et  lê 

monde méditerranéen”16. Em 1886, mais uma contribuição de Vidal de La Blache, “Des 

rapports entre les populations européenes et le climat sur le bords européens de la 

mediterranée”; na mesma data, Charles Flahaut Durant publica, sob a sua direção, Lês 

limites de la région méditerranéenne.  

Os primeiros discípulos de La Blache também se detiveram ao tema: em 1902, 

Jean Brunhes escreve “L’irrigation dans la péninsule ibérique et dans l’Afrique du 

                                                                                                                                          
(1912). CLAVAL, Paul. “The Invention of The Mediterranean And the French School of Geography”. 
Artigo ainda não publicado em Março de 2009. Cedido pelo autor, p.4. 
14 A tomar por Vidal de La Balche, segundo Berdoulay: “Vidal de la Blache, co-direteur des Annales, est 
aussi présenté comme un partisan convaincu du mouvement colonial dans la nécrologie que lui consacra 
Emile Bourgeois”. BERDOULAY, Op Cit, p. 67. . 
15 BERDOULAY, Op Cit, capítulo “L’Epistémologie Vidalienne”, pp. 183-228. 
16 ANDREWS, Howard. “Les premiers cours de geógraphie de Paul Vidal de Blache à Nancy (1873- 
1877). Annales de Géographie, nº 529, 1986. 
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Nord” e em 1913, Max Sorre: Les Pyrénées méditerranéennes. Em 1918, novamente 

Vidal de La Blache com Les grands aglomérations humaines. Régions 

Méditerranéennes, um dos últimos artigos da carreira seria republicado nos Príncipes 

de Géographie Humaine, em 1922. A concepção do livro final Princípios de Geografia 

Humana demonstra como o Mediterrâneo era um tema permanente. E é justamente 

sobre esta região que o geógrafo oferece uma revisão mais original de seu pensamento, 

segundo atesta o editor Emmanuel Demartonne17. 

O Mediterrâneo serviu de “modelo” às principais categorias e conceitos 

utilizados na consolidação da disciplina na França18. Ao mesmo tempo, o objeto de 

estudos de Vidal de La Blache é o que unifica os princípios liberais à realidade colonial, 

movimento que possui ampla inserção no conjunto da sociedade francesa no fim do 

século XIX. Ocorre que a situação econômica e política da França vai se modificar 

radical mas gradativamente do fim do século XIX até meados do século XX.  

A primeira guerra mundial e a crise de 1929 vão afetar o cotidiano dos europeus. 

Porém, Alain Leménorel considera que, apesar das guerras serem um período de morte, 

elas aceleram o modo de produção, não sendo, portanto, períodos de morte econômica19. 

Na França, a primeira guerra inaugura um período de produção em massa ao estilo 

norte-americano e modifica a geografia industrial do país através da criação de novas 

periferias. De outro lado, com o retorno da Alsácia e Lorena beneficiadas pelo 

dinamismo alemão, coloca-se novamente a possibilidade de hegemonia sob todo o 

continente20. 

Economicamente, a real ruptura se deu em 1938, que, a despeito da 

desaceleração do PIB desde 1896, Leménorel considera que até 1938 a economia 

francesa está inserida no trend de crescimento do século XIX. A Primeira Guerra 

Mundial não abala o liberalismo nem o empreendimento colonial. Apenas após meados 

da década de 30 a economia ingressa nos “années maldites”: reorganizadas as 

instituições, o período do entre guerras é também um momento de transição para a 

Geografia.  

                                                
17 DEMARTONNE, E. Advertência. Princípios de Geografia Humana. Lisboa: Cosmo, sd, pp. 19-20. 
18 SIVIGNON, Michel. “Cinquate ans de géographie de la Grèce, d’Élisée Reclus à Jules Sion (1883- 
1934)”. Bulletin de Correspondance Hellénique, 1999, vol. 123, nº 1, p. 227. 
 
19 LEMÉNOREL, Alain. Nouvelle Histoire Économique de la France Contemporaine. 3. L’économie 
libérale à l’epreuve. Paris: Découverte, 1998, p. 3. 
20 Id Ibdem, p. 19. 
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Para disciplinas de campo, a primeira guerra mundial ainda permitiu um enorme 

salto qualitativo na renovação dos métodos e das problemáticas21. Marie-Albane de 

Suremain ressalta a mudança de fontes dos geógrafos após o conflito bélico, bem como 

a revolução de abordagens em torno da África do Norte. Se, num primeiro momento, 

suas fontes reduziam-se aos boletins militares e aos arquivos administrativos coloniais, 

a importância do trabalho em terreno ganha gradativa relevância a partir de meados da 

década de 30. 

Nos primeiros anos dos Annales, o continente africano quase não aparece em 

suas publicações. Depois da primeira guerra mundial, algumas notas, comentários, 

compte rendus já contornam uma imagem do continente. Depois de 1930, ele passa a 

despertar grande interesse, chegando a estar presente em 10% das páginas da revista22. 

Seguindo o exemplo do mestre, as obras dos geógrafos franceses publicadas entre 1934 

e 1948 continuam a abordar o Mediterrâneo como um tema central de suas 

preocupações23. Mas entre tantas mudanças, alguma delas teria se operado na concepção 

de Mediterrâneo dos discípulos em relação a do mestre?  

De fato, nas décadas de 30 e 40 delineia-se uma conjuntura. Certas condições 

simultâneas aproximaram ainda mais os geógrafos do Mar Interior. O período é iniciado 

por Max Sorre e Jules Sion, em 1934, com a obra Méditerranéen Péninsules 

méditerranéenes. Na mesma data, Jules Sion traz a debate La France Méditerranéenne 

e, um ano depois, La Région du Bas-Rhône é a contribuição de Pierre George. 1937 é a 

data de publicação de Lê passe de L’Afrique du Nord, Les Siècles Obscurs, de Emile- 

Félix Gautier; e, Pâtres et Paysans de Sardaigne é lançado em 1942 por Maurice Lê 

Lannou. Um ano depois, André Siegfried escreve Vue générale de la Méditerranée e em 

1946, de Jacques Weulersse, Paysans du Moyen-Orient. Pierre Deffontaines publica seu 

El Mediterrâneo no ano de 1948. 

 

Entre estes geógrafos, uma parte sempre manteve estreitas relações com o 

Mediterrâneo. Outra parte teve o mar como uma passagem acadêmica em carreiras que 

                                                
21 “Homo geographicus: Radioscope des géographes français de l’entre-deux-guerres (1918-1939)”. 
Annales de Géographie, 1993, vol. 102, numéro 571, p. 230. 
22 Segundo Suremain, as colônias francesas tinham mais destaque na revista do que as colônias africanas 
de outros países e, dentro das colônias francesas, um primado da África Ocidental à África Equatorial, da 
África costeira e mediterrânica ao seu interior. Id. Ibdem, p. 152. 
23 CLAVAL, Paul. “Les géographes français et lê monde méditerranéen”. Annales de Géographie, nº 542, 
XCVII. Paris: Colins,1988. 
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se despontaram internacionalmente. Max. Sorre e Jules Sion foram repentinamente 

responsáveis pela seção sobre o Mediterrâneo, a ser publicada na Geógraphie 

Univeselle - organizada por Vidal de La Blache e Lucien Gallois - após a morte do 

primeiro, em 191824. Jules Sion faleceu em 1940, quando André Gilbert relata “son 

domaine de prédilection était le monde méditerranéen”25. 

Emile Félix-Gautier nasceu em Clermont-Ferrand em 29 de Outubro de 1864. 

Ingressou na Escola Normal em 1884. Após férias na Alemanha, em Nancy, foi 

recebido pela Agregação neste país em 1891. Em 1892, realiza uma missão geográfica 

de exploração a Madagscar onde, em 1896, ocupa a função de diretor do ensino. Depois, 

segue para a África do Norte e o deserto do Sahara, sendo nomeado professor na École 

de Lettres de Argel26. 

Segundo Pierre George, autor da necrologie de Maurice Le Lannou, o 

Mediterrâneo era um tema caro ao conjunto de sua obra, especialmente a Bretanha, sua 

terra natal27. Jacques Weulersse (1905-1946) tinha 13 anos quando Vidal de La Blache 

faleceu, formado em história e geografia na escola normal superior, foi bolsista em 

‘viagens pelo mundo’ entre 1928 e 1930, o que lhe deu a oportunidade de conhecer 

longamente a África. Desde 1931 escreveu uma série de artigos sobre o problema 

colonial em periódicos. Manteve-se sempre ligado ao Intitut Français de l’Afrique Noir, 

fundado em 193828. 

Pierre Deffontaines dirigiu um instituto de Geografia em Lille de 1926-1934, 

antes de partir para uma carreira internacional29. Além das universidades, em alguns 

prestimosos institutos foram ministradas aulas de geografia. Entre eles, a École Libre 

des Sciences Politiques, ocupada por André Siegfried. M. Le Lannou dirigiu a seção de 

Geografia Humana na Bibliografia Internacional, de 1947 a 1950, sendo substituído por 

P. George em 1953. Este, por sua vez, vai ocupar o cargo de diretor geral da revista 

                                                
24 CLOUT, H. “The Géogrpahie Universelles... but which Géogrpahie Universelle?”. Annales de 
Géogrpahie”, 2003, vol. 112, n. 634. 
25 GIBERT, André. Jules Sion, Géocarrefour, 1940, vol. 16, n.4. 
26  ZIMMERMANN, Maurice. “Nécrologie Emile-Félix Gautier 1864-1940”. Géocarrefour, vol. 17, nº 3, 
1942. 
27 GEORGE, Pierre. “Maurice Lê Lannou 1906-1992”. Ann. Géo, nº 569, 1993. 
28 SUREMAIN, M-A. Op Cit, p. 151, nota 25 
29 Id. Ibdem 
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depois da morte do editor E. Colin até 1977, último ano da publicação não 

informatizada30. 

Quanto ao encerramento da conjuntura de publicações desses importantes 

geógrafos sobre o mar, em 1948, pode também ser atestado no ano seguinte. Em 194931, 

se realiza o XVI Congresso Internacional de Geografia, em Lisboa, depois de 11 anos 

do último congresso. Os trabalhos apresentados expressam a pesquisa geográfica do 

período anterior. Foram 30 comunicações em Cartografia, 10 em Biogeografia, 13 

comunicações em Geografia da Colonização, 12 em Geografia Histórica, 12 em 

Metodologia. Das 60 comunicações em Geografia Humana, 18 delas foram sobre o 

Mediterrâneo, ou seja, 30%. A Geografia Física também manteve forte enfoque nesta 

região32. 

 

É digna de nota a conjuntura acadêmica que se estabelece de 1934 a 1948 e o 

envolvimento desses geógrafos em torno do Mediterrâneo, concomitantemente a uma 

conjuntura econômica e política de retração da economia e dos princípios liberais. Uma 

segunda e terceira geração discípulos de Vidal de La Blache se consolida na Geografia. 

                                                
30 ROBIC, M-C. “La Bibliographie géographique (1891-1991), témoin d’um siècle de géogrpahie: 
quelques enseignements d’analyses formelles”, Ann. Géo, 561-562, 1991, p. 525. 
31 1949 é também a data em que Fernand Braudel, renomado historiador dos Annales, publica sua obra 
magistral sobre o Mediterrâneo e mundo Mediterrânico na Época de Felipe II. Já tivemos a oportunidade 
de estudar a enorme influência que o geógrafo Paul Vidal de La Blache exerceu sobre esse autor, 
destacando-se como um dos autores fundamentais para a elaboração do conceito da longa duração, uma 
das principais inovações da historiografia no século XX. Alguns autores se posicionaram quanto à 
natureza estreita das relações entre Fernand Braudel e Vidal de La Blache, considerando que o primeiro 
tenha sido o principal continuador da obra de La Blache, mesmo se considerados os seus discípulos: 
CLAVAL, Paul. “The historical dimension of French Geography”, Journal of Historical Geográhy, 10, 3 
(1984) 229-245. LIRA, Larissa A. de. “Fernand Braudel e Vidal de la Blache: Geohistória e História da 
Geografia” Confins, num. 2, 2008 [En ligne], mis em ligne 28 de mars de 2008. URL: hppt: 
confins.revues.org.br\document2592.html; SECCO, Lincoln. “Geohistória”. Revista de Economia Política 
e História Econômica, 13, 2008; MAMIGONIAN, Armen. “Gênese e objeto da Geografia: passado e 
presente”. GEOSUL, Revista do Departamento de Geociência da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, v. 14, n. 28, 1999. RIBEIRO, Guilherme. “Espaço, tempo e Epistemologia no Século XX: 
A Geografia na Obra de Fernand Braudel”, tese de doutorado defendida na Universidade Federal 
Fluminense, 2008. Alguns observam a íntima relação, ainda que não trace considerações epistemológicas 
dessa ordem, ver DAIX, Pierre, Op. Cit.; DOSSE, François. A História em Migalhas. Dos Annales à 
Nova História. São Paulo: Edusc, 2003; BURKE, Peter. A Escola dos Annales 1929-1989. A revolução 
francesa da historiografia. São Paulo: Unesp, 1988. Outros porém, acreditam que o historiador, apesar de 
acreditar carregar esta herança, teria modificado tão radicalmente as concepções de La Blache que não se 
poderia localiza-lo nesta linha de pensamento, ver: LACOSTE, Yves. Ler Braudel. São Paulo: Papirus, 
1989. 
32  PERPILLOU, André. “Le Congrès Internacional de Géographie de Lisbonne (Avril 1949)”, Annales 
de Géographie, nº 314, LIX anée, Mars-Avril, 1950. 
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E a França também já não é mais a mesma. Entre tantos mares, que Mediterrâneo 

conceberam esses geógrafos? 

 

 

Objetivos 

 

Nosso escopo central é definir a concepção de Mediterrâneo utilizada nos 

trabalhos que os geógrafos franceses do círculo de afinidades de Vidal de la Blache 

produziram entre 1934 e 1948 e compara-la à concepção de La Blache. Buscaremos a 

unidade desses escritos, situados numa conjuntura definida e num círculo de discípulos, 

mas também em que medida se diferenciam em suas concepções, referências e 

conceitos utilizados. 

Como pano de fundo, é impossível prescindir da tentativa de explicar o porquê 

do surgimento de tal conjuntura no tratamento do Mar Interior pela Geografia, 

relacionando com outros Mediterrâneos que afloram na sociedade francesa.  

 

Materiais e Métodos 

 

Analisaremos as noções, conceitos e referências (notas de rodapé) na obra 

Princípios de Geografia Humana, de Vidal de La Blache e nas obras que circunscrevem 

o período de 1934-1948, quais sejam: Méditerranéen Péninsules méditerranéenes, de 

Max Sorre e Jules Sion (1934); La France Méditerranéenne (Jules Sion, 1934); La 

Région du Bas-Rhône (Pierre George, 1935); Lê passe de L’Afrique du Nord, Lês 

Siècles obscurs, (Emile-Félix Gautier, 1937); Pâtres et Paysans de Sardaigne (Maurice 

Le Lannou, 1942); Vue générale de la Méditerranée (Andrré Siegfried, 1943); Paysans 

du Moyen-Orient (Jacques Weulersse, 1946), El Mediterrâneo (Deffontaines, 1948)35. 

O meio pelo qual pretendemos alcançar nossos resultados é privilegiar a 

discussão teórica dos conceitos e das referências utilizadas por cada autor e que possam 

ser apresentados em um Glossário. Além disso, produziremos uma tabela relativa à 

caracterização do Mediterrâneo, visando localizar o período e extensão geográfica que 
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cada autor escolheu como ponto de partida de suas análises. Reuniremos o conjunto dos 

exemplos históricos citados em cada livro e sua localização, para , então, organizar 

mapas com essas informações. 

Quanto ao recorte dos objetos, decidimos por nos manter no maior e mais 

duradouro círculo de afinidades da Geografia, aquele que começou com Vidal de La 

Blache e seguiu gerações de discípulos na França. Nesta linha de preferências, temos 

como referência o historiador da Geografia Vincent Berdoulay. Ele vê nas associações e 

instituições científicas uma instância de mediação entre os princípios científicos e a 

sociedade, clareando a existência de estratégias científicas em “círculos de afinidades” 

reunidos em torno de dimensões sociais, intelectuais e políticas. 

No caso da Geografia, localizamos uma via direta de relacionamento da 

disciplina e de seus notáveis pesquisadores com o pensamento social de uma época: o 

Mediterrâneo. Assumindo ora a forma de um mito, de palco de engajamentos militares, 

ora de lócus de pesquisas, ele é um objeto de intersecção. Isso define uma concepção de 

que as estruturas científicas são também estruturas sociais, num plano oculto por onde 

se sobressaem as divergências de métodos, objetivos e princípios da ciência e da 

sociedade. 

 

Forma de Análise dos Resultados 

 

Como resultado principal, apresentaremos uma dissertação de mestrado. Nela 

estará contido, além de uma discussão conceitual que contemple nossos objetivos, um 

glossário, com os conceitos presentes nas obras estudadas, e um mapa para cada um das 

obras, expressando os limites e as durações de tempo trabalhadas no Mediterrâneo. 

A iniciativa de se produzir um mapa das idéias dos geógrafos acerca do 

Mediterrâneo, expressando principalmente os limites e as durações está ligada a nossa 

formação. A ferramenta da cartografia se coloca à disposição de um geógrafo em todos 

os trabalhos que ele possa realizar, pois, para além do manuseio das técnicas, um 

geógrafo pode e deve criar mapas originais. 

Outro resultado dessa pesquisa será produção de artigos que possam difundir e 

ampliar o tema, procurando relacionar nossos estudos atuais e anteriores, bem como 
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contribuir com a produção científica da disciplina. Discutir os legados teóricos da 

Geografia é um fim que se pretende atingir a posteriori, ou seja: esta pesquisa deverá 

ensejar uma base teórica para um aprofundamento que sirva ao melhor aproveitamento 

do doutorado em Geografia. 

As idéias dos geógrafos franceses estão inseridas no Mediterrâneo e a ele se 

prendem na mesma medida que dele tentam se libertar. Este pressuposto, por sua vez, 

faz parte da nossa formação em geografia, mesmo construindo uma história do 

pensamento geográfico. A via pela qual estudaremos os conceitos, através da história de 

uma “região”, demonstra claramente que a constituição de uma Geografia das idéias não 

sai do nosso horizonte33. 

                                                
33 Para uma história e geografia das categorias, ver: NORDMAN, Daniel. “De quelques catégories de la 
science géographique. Frontière, région et hinterland em Afrique du Nord (XIX et XIXe siècles)”. 
NORDMAM, Op Cit, p. 972 


