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Resumo 

 Consideramos, num primeiro momento, que o determinismo geográfico simplista é um 

“fóssil ainda vivo” dentro do pensamento geográfico, e que o pensamento determinista se refere 

preferencialmente a Darwin. Em um entendimento minucioso das leis da teoria da evolução, 

partimos da hipótese de que a seleção natural, complexa e imprevisível peça central dessa teoria, 

tem capacidade explicativa e crítica no âmbito social mesmo hoje em dia. Daí a necessidade, 

atualmente, de repensar a herança darwiniana no pensamento geográfico. 
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Introdução 

 

 Partindo do determinismo geográfico explícito de economistas contemporâneos que se 

referem, de maneira questionável, à teoria da evolução de Charles Darwin, chegaremos, neste breve 

“esboço”, à conclusão de que a contribuição de Darwin para o pensamento geográfico está à espera 

de análises mais minuciosas. Passamos primeiro por uma comparação dos objetos de estudo entre o 

historiador Lucien Febvre, crítico controverso do determinismo, e o próprio Darwin. Mostra-se que 

há grande problemática em considerar Darwin como mero precursor de ideologias deterministas, 

como tantos autores o fazem, entre os quais Febvre. Por conseguinte, pretende-se esboçar de 

maneira geral, os principais erros cometidos por diversas interpretações social-darwinianas na área 

de geografia. Os erros se referem, principalmente, à ignorância teórica relativa ao processo da 

seleção natural que mostramos brevemente através da controvérsia epistemológica entre Kropotkin 

e Mackinder.  
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O determinismo geográfico – um “fóssil vivo” 

 

 Segundo economistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o determinismo 

geográfico é “uma posição mais sensata do que o ceticismo” (GALLUP; GAVIRIA; LORA, 2005, 

p. 16). O desenvolvimento econômico e social seria “influenciado tanto pela geografia física (clima 

e características do solo e da topografia) quanto pela geografia humana (padrões de assentamento da 

população)” (idem, p. 18). Como eles dizem, ao compreender os fatores geográficos que 

representariam uma restrição ao desenvolvimento, “e ao elaborar políticas apropriadas para lidar 

com [os fatores geográficos], podemos ajudar os países a se libertar dessas restrições” (idem, p. 17). 

O acesso aos principais mercados mundiais seria “fundamental para o desenvolvimento econômico. 

Apenas os mercados mundiais oferecem a escala, o grau de competição e o acesso às necessidades 

tecnológicas e organizacionais necessárias para produzir, com eficiência, a maioria dos bens” (idem, 

p. 61). Os economistas se referem particularmente a David Landes, Jared Diamond e Jeffrey Sachs, 

considerados como “líderes da redescoberta da geografia” (idem, p.15). Gostando do espírito 

positivista da teoria social darwiniana, os economistas dizem que “a geografia representa para o 

desenvolvimento das sociedades o que a genética representa para o desenvolvimento dos seres 

vivos” (idem, p. 17). 

 Os economistas operam, desde a perspectiva da Geografia Crítica, com “verdades” 

fossilizadas que ainda não caíram (MORAES 2009, p.131). Em palavras darwinianas, o seu 

determinismo sobreviveu como um fóssil vivo, sob a “forma anômala” de pensamento geográfico 

que tem “perdurado até os dias de hoje pelo fato de [habitar] em áreas confinadas [a ciência 

econômica, nota do autor], e assim [ter] sido [exposta] a uma competição menos severa” 

(DARWIN 2002, p.113) do que numa área mais aberta, como a ciência geográfica se mostra. A 

bibliografia que os economistas utilizam expressa o caráter confinado da área do saber na qual 

operam: os únicos autores “geógrafos” que aparecem em Geografia é destino? (título que por si só 

deveria provocar diálogo com o pensamento geográfico), são Jared Diamond, Ellsworth Huntington 

e Karl Wittfogel, os dois últimos podendo ser considerados, certamente, como “fósseis” do 

pensamento geográfico no sentido de Moraes (2009, p.131). O mais influente desses autores, Jared 

Diamond, é sócio-biólogo e teórico darwiniano; consideramos sua obra interessante para questões 

macro-históricas, mas muito limitada para o âmbito geográfico comum.  
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 Daí a necessidade, para a ciência geográfica, de se discutir o “determinismo geográfico”, 

ainda um fóssil vivo, discuti-lo com ênfase particular na sua herança darwiniana. Consideramos 

como objeto geral de estudo dos deterministas, a  “Geografia como o estudo das relações entre o 

homem e o meio, ou, posto de outra forma, entre a sociedade e a natureza”; mais precisamente, na 

visão do objeto da Geografia “como as influências da natureza sobre o desenvolvimento da 

humanidade” (MORAES 2009, p.35). Partimos, nas partes conseguintes, de uma definição do 

determinismo geográfico como “ação do meio, sobre os homens e as sociedades, como uma verdade 

inquestionável”; “o homem é posto como um elemento passivo, cuja história é determinada pelas 

condições naturais que o envolvem” (idem). Trata-se do pensamento que foi criticado, de maneira 

monumental (VESENTINI 2008), pelo historiador francês Lucien Febvre, mas que, apesar das 

alusões feitas a respeito de Darwin, são incompatíveis com a teoria social darwiniana, por razões 

expostas a seguir. 

 

Por uma geografia darwiniana nova 

 

 Para voltar às fontes do determinismo é necessário olhar para o século XIX. Consideramos o 

momento do aparecimento das teorias do evolucionismo “contemporâneas da sistematização da 

Geografia”. Elas “forneceram o patamar imediato da legitimação científica dessa disciplina” 

(MORAES 2009, p.55). As explicações da teoria de Charles Darwin teriam lugar de destaque no 

que se refere “ao papel desempenhado pelas condições ambientes” (idem, p. 56). Ora, nossa 

hipótese é que, por razões teóricas, Darwin não pode ser considerado como precursor de uma 

concepção determinista das relações entre o homem e o meio. Como veremos mais adiante, Darwin 

se preocupa principalmente “com a relação entre os” (idem, p.41) seres vivos, e não entre o ser vivo 

e a natureza. Dada essa diferença sutil, a teoria social darwiniana não pode, segundo nossa 

interpretação, ser considerada como “naturalista”, pois em vez de buscar “a compreensão do 

relacionamento entre o homem e a natureza”, ela se preocupa “com a relação entre os homens. 

Desta forma, o especificamente humano, representado nas relações sociais” (idem), está no centro 

da teoria social darwiniana. Assim, o grande cientista poderia ser considerado como um precursor 

da Geografia enquanto ciência social. 
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 Ressaltamos esse aspecto, pois ainda na atualidade, vemos nas Ciências Sociais, “o 

florescimento de toda uma indústria dedicada à construção de uma visão pré-darwiniana e pré-

mendeliana do mundo social e psicológico” (TRIVERS, Robert. In: DAWKINS 2008, p.28), num 

mundo às vezes já considerado como pós-marxista ou pós-freudiano, sendo Marx e Freud, de certa 

maneira, sucessores de Darwin! Por isso, Richard Dawkins lamenta (corretamente, como mostram 

os “fósseis ainda vivos” acima enunciados), que a filosofia e outras disciplinas conhecidas como 

“humanidades”, entre quais a geografia, “continuam a ser ensinadas quase como se Darwin nunca 

tivesse existido“ (DAWKINS 2008, p. 38). Comecemos, então, com a visão social darwiniana sobre 

a relação entre homem/sociedade e natureza/meio físico. 

 

Darwin contra Febvre 

 

 A teoria da evolução do cientista britânico Charles Darwin (2002), publicada pela primeira 

vez em 1859, suscitou um profundo impacto na geografia. “Darwin foi tido como o grande 'modelo' 

de cientista no século XIX, assim como Newton o havia sido para o século XVIII” (VESENTINI 

2008). E o pensamento darwiniano foi talvez “uma das influências mais marcantes” (MORAES 

1990, p. 16) na obra de Friedrich Ratzel, geógrafo alemão cuja obra “representou um papel 

fundamental no processo de sistematização da geografia moderna” (idem, p. 7). Ora, nas suas 

críticas contra Ratzel, o historiador francês Lucien Febvre (1925, p. 20) liga a teoria de Darwin à 

tese de “que se exercem influências diretas do meio geográfico, da terra, da natureza, do solo, do 

clima, sobre o homem considerado como homem ou como membro de sociedades políticas 

diversas”. Pretendemos demostrar, então, a partir da obra Origem das espécies, que essa ligação 

feita por Febvre entre o determinismo geográfico e Darwin, pode ser considerada errônea. Ora, 

segundo Darwin, as influências sobre os organismos não vêm do “meio geográfico”, mas apenas da 

seleção natural, coisa totalmente distinta, como veremos. É verdade que na Origem das espécies 

(obra preliminar à Origem do homem, publicada em 1871), Darwin evita falar do homo sapiens 

sapiens. Mas apropriamo-nos dessa primeira obra mesmo assim – pois foi utilizada também por 

Febvre (1925, bibliografia p. 494) – para tentar esclarecer a relação entre homem e natureza desde o 

ponto de vista darwiniano. 
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 Confrontamos, então, o objeto de estudo de Febvre com o objeto de estudo de Darwin. 

Enquanto que Febvre aborda o meio físico como determinante da história, Darwin aborda a seleção 

natural como sua determinante. 

 O determinismo geográfico, objeto de estudo e de crítica de Febvre, pode ser considerado 

como a doutrina da “influência das condições geográficas (especialmente o clima) sobre a história 

da humanidade”, doutrina das influências da “Natureza sobre o Homem”, ou do “Solo sobre a 

História” (VESENTINI 2008). O determinismo geográfico consideraria “o homem 'um produto do 

meio'” (MORAES 1990, p.10), e que a “influência das condições naturais [...] seria o motor da 

história, sua única causa”; a sua temática seria as “condições ambientes”, a “força do meio” (idem, 

p.11). Nas palavras de Lucien Febvre, criador da construção teórica (VESENTINI 2008), o 

determinismo geográfico considera, os quadros clima-botânicos como “conjuntos de forças que se 

exercem sobre os homens diretamente, com um poder verdadeiramente soberano, forças que regem 

todas as manifestações de sua atividade desde as mais singelas às mais complicadas e mais 

elevadas” (BERR, Henri. Prefácio. In: FEBVRE 1925, p. XIII). Para Febvre, existe o “problema da 

influência do meio” (idem, p.VI) que se descompõe numa infinidade de problemas particulares 

(idem). O historiador francês “não nega a influência direta do meio sobre a natureza física e 

psíquica do homem”, mas pretende “despojá-la de prejuízos” (idem, p.VII). 

 Febvre parte da premissa de que “o poder do clima se exerce direta e claramente sobre o 

mundo vegetal e sobre o mundo animal” (idem, p. IX). O historiador concorda com Edmond 

Perrier, um zoólogo desconhecido hoje em dia, que seria incontestável “que a seca, a umidade, a 

maior ou menor violência do vento, o calor, a luz, e até a eletricidade podem modificar temporal ou 

permanentemente os caracteres pessoais dos seres vivos animais ou vegetais” (idem, p. VII). E a 

“abundância, a escassez e a natureza da alimentação, têm uma influência maior ainda” (idem). Nas 

origens, sobretudo, a influência direta do meio sobre a natureza dos organismos teria “sido, sem 

dúvida, capital para todo ser vivente” (idem). No que se refere ao ser humano, Febvre admite que o 

“meio pôs certamente sua marca sobre o homem físico e psíquico, que é mister procurar qual é a 

força , a persistência desta marca inicial” (idem, p. IX). Portanto, ele se coloca a questão: “Até que 

ponto no período histórico mesmo, continua fazendo-se sentir a ação direta do meio natural” sobre o 

ser humano? Pois Febvre presupõe que a partir de um certo momento na história da humanidade o 

meio físico deixou de influenciar o homem, mas que antes, esse meio exerceu sua influência 

plenamente. 
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 Oposto ao tema de Febvre, está o de Darwin e a seleção natural como determinante da 

história. Pretendemos mostrar, a partir da leitura da obra Origem das espécies de Darwin (2002), 

que Febvre partiu de uma premissa equivocada ('a influência direta do meio sobre a natureza dos 

organismos teria “sido, sem dúvida, capital para todo ser vivente”') desde o ponto de vista 

darwiniano. Pois, segundo Darwin, o estar-no-mundo de um organismo, sua estrutura corporal e 

psíquica, seus instintos (qualidades mentais hereditárias), em vez de depender das condições físicas 

do meio, depende da presença de outros organismos que lhe servem de alimento, que o destroem ou 

que competem com ele (DARWIN 2002, p.159). 

 Como revela Charles Darwin na primeira parte do capítulo XI sobre a distribuição 

geográfica das espécies, numa seção intitulada “A distribuição [dos seres organizados sobre a 

superfície do globo] não pode ser explicada por diferenças nas condições físicas” (idem, p.274): 

“nem a semelhança, nem a dessemelhança entre os habitantes das diversas regiões podem ser 

explicadas por suas condições físicas, inclusive pelo clima.” Pois há um “profundo vínculo orgânico 

que prevalece através do espaço e do tempo, sobre as mesmas áreas terrestres e aquáticas, 

independente de suas condições físicas” (idem). Pode-se, 

 

compreender melhor o curso provável da seleção natural examinando o caso 
de uma região submetida a alguma mudança física – quanto ao clima, por 
exemplo. Os números proporcionais de seus habitantes alterar-se-iam quase 
imediatamente, e algumas espécies até poderiam vir a extinguir-se. Podemos 
concluir, pelo que vimos acerca da maneira íntima e complexa com que se 
inter-relacionam os habitantes de determinada região, que qualquer alteração 
nas proporções numéricas de alguns desses habitantes iria afetar os demais 
em grau muito mais considerável do que a própria mudança climática em si. 
(idem, p. 94-95) 

 

Assim, trata-se de “inter-relações entre todos os seres vivos, seja entre si, seja com relação 

às condições físicas de vida”, que são infinitamente complexas e estreitas (idem, p. 94). 

 Darwin mostra “a pouca importância que teriam os efeitos diretos das condições de vida 

[sobre a diferença entre organismos] em comparação com os [efeitos] das leis de reprodução, de 

desenvolvimento e de hereditariedade” (idem, p. 43). Como Darwin sustenta, numa parte intitulada 

“As inter-relações dos organismos entre si são as mais importantes de todas”, um corolário da mais 

alta importância para a luta pela existência é que a 
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estrutura de todo ser organizado está relacionada de maneira essencial 
(embora por vezes desconheçamos como poderia ser tal coisa) com a de 
todos os outros seres com os quais ele entre em competição visando obter 
alimento ou moradia, ou do qual ele tenha de escapar, ou sobre o qual ele se 
atire em busca de seu próprio alimento. (idem, p.92) 

 

O grau de dessemelhança entre os organismos numa dada parcela da superfície terrestre 

depende: 

 

1) da maior ou menor facilidade de imigração de formas de vida mais 
dominantes, em período mais ou menos remoto, 
2) da natureza e do número dos primeiros imigrantes, 
3) de sua ação e reação, conforme a luta pela existência que têm de travar, e 
4) “das inter-relações dos organismos, as quais, conforme tantas vezes tivemos a 
oportunidade de afirmar, constituem as mais importantes de todas as relações. 
(idem, p. 276). 
 

 Darwin não acredita em nenhuma (idem, p.277) lei relativa ao desenvolvimento de 

organismos fora da inter-relação com outros organismos. “Se, por exemplo, certo número de 

espécie que tenham estado em competição direta entre si migre em conjunto para alguma região 

isolada, isto não as tornará passíveis de modificação, pois nem a migração, nem o isolamento nada 

podem realizar a este respeito” (idem). Os princípios de desenvolvimento ou de modificação 

“entram em ação apenas levando os organismos a estabelecer novas relações entre si, e em menor 

grau com as condições físicas ambientes” (idem). O mesmo pode ser dito relativo a barreiras 

(consideráveis como condições físicas) “que impedem a migração” (idem, p.276): o que importa, 

afinal, é como as inter-relações dos organismos afetam os próprios organismos, e não as condições 

físicas em si mesmas. 

 

A falsa controvérsia entre Mackinder e Kropotkin, ou: o erro da seleção de grupo 

 

Os erros mais importantes cometidos em interpretações “sociais” da obra de Darwin, sejam 

deterministas ou não, parecem surgir pela compreensão equivocada do processo de seleção natural. 

É o que veremos no caso de uma controvérsia significativa na história da geografia (VESENTINI 
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2008): o geopolítico britânico Halford Mackinder e o anarquista Piotr Kropotkin concordavam, 

embora cada um à sua maneira, num ponto que é fundamental para se entender os seus pontos de 

vista: que a teoria da evolução de Darwin deveria suscitar um profundo impacto na geografia. ... O 

próprio Marx, como se sabe, apregoava com vanglória que a sua obra representaria, para o domínio 

do social, o mesmo que a de Darwin para o domínio da natureza. (VESENTINI 2008) 

 

Enquanto “Mackinder enfatizava a luta pela sobrevivência, a competição entre as espécies e 

os indivíduos”, Kropotkin “valorizava muito mais a ajuda mútua, o cooperativismo entre espécies e 

indivíduos” (idem). 

Ora, O gene egoísta de Dawkins (2008, p. 38), que tem como propósito “examinar a 

biologia do egoísmo e do altruísmo”, discute essa controversa entre conflito ou de cooperação (ou: 

altruísmo) em termos darwinianos. O autor explica que, desde o ponto de vista darwiniano, os “atos 

de altruísmo aparente são, na realidade, atos de egoísmo disfarçados” (idem, p. 43). Dawkins (idem, 

p.9) coloca uma questão crucial: “que tipo de entidade é essa que sobrevive, ou não sobrevive, em 

conseqüência da seleção natural?” Estamos “falando dos indivíduos mais aptos, das raças mais 

aptas, das espécies mais aptas ou do quê? [Quando] se trata de altruísmo, [essa] diferenciação é 

crucial“ (idem, p.47). Tal “unidade será, mais ou menos por definição, 'egoísta'”, pois chega a 

replicar a si mesmo numa “luta pela existência”. É possível que essa unidade possa ser referida a 

um grupo humano, por exemplo a um estado-nação ou a uma classe social? Ora, “a unidade 

fundamental da seleção, e, portanto, do interesse próprio, não é a espécie, nem o grupo e, tampouco, 

num sentido estrito, o indivíduo, e sim o gene, a unidade da hereditariedade” (idem, p. 52). Um ser 

vivo, um organismo, seria apenas um veículo de replicadores egoístas; esse organismo pode, 

contudo, se comportar de maneira altruísta ou cooperativa desde que esse comportamento favoreça 

à continuação da informação herdada e codificada nos genes. Dever-se-ia especificar qual a 

informação herdada no caso de um estado político ou numas classe social (por exemplo), para que 

essa mesma lei possa ser aplicada aos fenômenos sociais.  

Afim de possibilitar a passagem intelectual de fenômenos não-humanos para humanos, 

Dawkins criou a teoria dos memes: um meme é uma unidade de evolução cultural que, de alguma 

forma, pode autopropagar-se. Na teoria dos memes colocam-se os mesmos problemas que na teoria 

dos genes, de maneira mais aguda. Pois, em se tratando de fenômenos sociais, a diferença entre 

replicador e veículo é menos evidente do que no caso entre gene (replicador) e organismo vivo 
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individual (veículo). Dawkins desenvolve a teoria dos memes no capítulo 11 de sua obra O gene 

egoísta (p.325-343). 

O erro da “seleção de grupo” - ou: erro da “seleção de classe social” ou da “seleção de 

estado-nação” - é apenas um entre tantos outros erros potenciais. Destacamos a ignorância relativa à 

“distinção entre ‘veículos’ (em geral organismos) e os ‘replicadores’ em seu interior (na prática, os 

genes [...])”, relativa à escala de tempo geológica, a fatores de imprevisibilidade – entre outros 

aspectos que não cabem neste artigo. Mas consideramos que aqueles aqui enunciados (os problemas 

da “seleção de grupo”, a distinção entre replicadores e veículos, a escala de tempo enorme, e fatores 

de imprevisibilidade, entre outros problemas, todos reunidos na teoria dos memes), deveriam ser 

incluídos em qualquer abordagem geográfica com pretensão darwiniana. 

 

Conclusão 

 

 Enfim, refletindo sobre a herança darwiniana no pensamento geográfico, temos abordado 

dois aspectos bem diferentes: temos, por um lado, falsos “darwinismos”, que de alguma maneira 

contribuíram para “determinismos geográficos”, e, por outro lado, ocorre no interior de um suposto 

pensamento geográfico darwiniano a falta de conceitos verdadeiramente darwinianos. A obra O 

gene egoísta do sócio-biólogo Richard Dawkins estimula a reflexão sobre a controvérsia 

epistemológica a respeito de uma interpretação conflitiva ou cooperativa da obra de Darwin. 

Dawkins introduz conceitos essenciais, como replicador e veículo, que servem como ferramentas 

para entender a verdadeira herança de Darwin no pensamento geográfico. Supomos que a teoria 

social darwiniana, por meio desses conceitos e através de pesquisas subsequentes a esse breve 

esboço, vai dar outra luz sobre uma variedade de questões geográficas, particularmente na área de 

geopolítica ou no paradigma realista das relações internacionais, onde frequentemente se opera com 

a noção da “luta pela existência” entre entidades não-gênicas como grupos humanos em conflito, 

estados, ou até civilizações.   
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