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Resumo

 A  teleologia  da  natureza  aparece  em  obras  de  inúmeros  autores,  fugindo  de 

interpretações simples e de caráter religioso, adentrando no pensamento científico da 

Geografia  Moderna,  através  da  obra  de  Karl  Ritter,  que  numa  miscelânea  de 

referenciais, buscou uma ciência que contemplasse a religiosidade, enquanto ato de 

revelação, ato de penitência na busca da redenção. Desenvolvendo um idealismo de 

caráter  religioso,  para  Ritter  todos  os  fenômenos  são  dotados  de  uma  finalidade 

divina, uma força consciente que interfere e conduz a natureza e a história.
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A perspectiva teleológica de natureza se faz presente em todos os períodos 

históricos,  independente do nível  intelectual  presente,  manifestada numa discussão 

filosófica/científica polêmica que envolve nomes consagrados da filosofia e de outras 

áreas  do  conhecimento,  não  estando  restrita  aos  meios  pietistas  e  religiosos, 

assumindo  dimensões  que  acabam  ultrapassando  a  visão  simplista  que  associa 

teleologia com teologia.

Para  esclarecer  a  possível  confusão  gerada  pela  similaridade  das  duas 

expressões  iniciamos  este  trabalho  discorrendo sobre o conceito  de teleologia  e  a 

abrangência dessa concepção. Nesse aspecto ressaltamos que estaremos utilizando o 
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conceito  de  físico-teologia  em relação  às  concepções  da  Idade  Modera,  baseadas, 

principalmente, no conhecimento teológico aplicado a fenômenos físicos; e teleologia 

na perspectiva mais contemporânea dessa abordagem. 

O termo teleologia refere-se a parte da filosofia natural que explica os fim das 

coisas, admitindo que o fim é a causa total da organização do mundo e a causa dos 

acontecimentos isolados. Assim, para a teleologia o mundo está organizado visando 

um fim estabelecido, o que faz com que a explicação de qualquer fenômeno apresente 

o  fim  para  o  qual  esse  fenômeno  se  dirige.  Durante  a  evolução  do  pensamento 

filosófico,  a  teleologia  esteve  em  estreita  conexão  com  a  teologia  servindo  de 

fundamento para a metafísica teológica. 

Neste  trabalho  pretendemos  discutir  o  aspecto  teleológico  da  geografia 

ritteriana, entendendo de que forma essa concepção contribui para a construção dos 

fundamentos científicos desta através do pensamento de Ritter, considerado um dos 

pioneiros  da  Geografia  Científica.  Nosso  objetivo  justifica-se  pela  importância 

adquirida pela metafísica da natureza e sua relação com a constituição moderna da 

Geografia, sendo considerado um dos eixos de grande pertinência para a compreensão 

da sistematização deste saber em sua forma científica.

Num primeiro momento buscamos sistematizar algumas interpretações físico-

teológicas  dos  séculos  XVI,  XVII  e  XVIII,  que  caracterizam  a  forma  que  esta 

abordagem alternativa era conduzida por filósofos, teólogos e sacerdotes. No segundo 

momento  adentramos  na  vida  e  obra  de  Karl  Ritter,  ressaltando  seu  aspecto 

teleológico e a relação estabelecida por ele entre a teleologia e a Geografia Científica. 

1. Aspectos Gerais do Pensamento Físico-teológico

A concepção físico-teológica de realidade teve seu maior desenvolvimento nos 

séculos XVI e XVII, coexistindo com o período da Revolução Científica. Segundo 

Glacken (1996), os principais  nomes da Revolução Científica do século XVII não 

negavam a idéia  de desígnio e da manifestação  de Deus em todos os fenômenos, 

assim como não questionavam a validade das causas finais; no entanto,  o grau de 

entusiasmo com que se manifestavam era muito inferior quando comparado às obras 

de teólogos naturais do mesmo período, que aplicavam as causas finais a problemas 

imediatos. 

Seguindo essa tendência, percebe-se que a Teoria Heliocêntrica desenvolvida 

por Copérnico (1473-1543) não negou a idéia de Criação. Nesta, o sistema cósmico é 
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entendido  como  vontade  divina,  da  mesma  forma  que  todos  os  fenômenos 

apresentavam a magnitude  de Deus.  Já Kepler  (1571-1630) (apud Glacken,  1996) 

entende  que  a  inclinação  do  eixo  da  Terra  seria  prova  concreta  e  irrefutável  da 

existência  de Deus,  já que a realização das estações  do ano,  fenômeno decorrente 

dessa inclinação, seria indispensável para a harmonia do meio, tornando a Terra mais 

apropriada para o desenvolvimento da vida.

Como  grande  crítico  dessa  abordagem,  Francis  Bacon  (1561-1626)  não 

questionava  nenhuma  afirmação  das  causas  finais.  Apenas  não  as  considerava 

apropriadas  para  estudos  referentes  à  História  Natural;  de  acordo  com  Glacken 

(1996),  essa  era  a  mesma  ressalva  feita  por  Descartes  (1596-1650),  que  não  as 

reconhecia como instrumento de investigação científica, mesmo considerando Deus 

como causa eficiente de todas as coisas. Para Descartes, o estudo das causas finais 

vinha sendo realizado carregado de egocentrismo e arrogância humana, já que muitos 

fenômenos analisados minuciosamente não interferiam no desenvolvimento de nossas 

vidas.  O  conhecimento  desenvolvido  por  Descartes  não  admitia  a  existência  de 

qualidades  humanas  no  Universo  físico,  concebendo  os  fenômenos  físicos  como 

objetos materiais à maneira das máquinas. Segundo Tarnas (2003), na concepção de 

Descartes  Deus  criou  o  Universo  dotando-o  de  leis  mecânicas,  sendo  que 

posteriormente o sistema passou a movimentar-se por si. Deus haveria dado, somente, 

o primeiro impulso, portanto.

Nessa concepção o Universo não era um organismo vivo, não possuindo 

formas  nem  sendo  motivado  por  objetivos  teleológicos,  sendo  composto 

unicamente por matéria atomística sem vida e intenção.  Deveria ser estudado a 

partir de conceitos e leis da mecânica, que seriam equivalentes às leis da natureza. 

Nesta  perspectiva,  o  mundo  físico  é  concebido  como  objetivo,  material,  sem 

caráter  ambíguo  e  passível  de  mensuração.  A  análise  da  natureza  deve  estar 

concentrada em qualidades de caráter quantitativo, não se detend em características 

aparentes e decorrentes unicamente dos sentidos; esse seria o pressuposto de uma 

filosofia  prática  oposta  à  filosofia  especulativa  e  contemplativa,  conduzindo  o 

homem à compreensão verdadeira da natureza. 

A partir  disso,  esse período do conhecimento científico vai ser marcado 

pelo  conflito  entre  as  diferentes  perspectivas  de  natureza:  a  mecanicista  e  a 

orgânica.  Na  concepção  mecanicista  os  fenômenos  são  explicados  por  leis 
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passíveis  de  entendimento,  onde  o  todo é  apreendido  a  partir  da  interação  das 

partes. Enquanto isso, a concepção orgânica entende que o todo foi criado a partir 

de um modelo perfeito concebido por Deus, o desejo do todo (em Deus) explica as 

ações e reações das partes.  Desta forma,  entende-se que a concepção mecânica 

considera  as  causas  “secundárias”,  não  utilizando  as  causas  finais  como 

instrumento  de  investigação  científica,  considerando-as  como  pensamento 

teológico. 

A partir de Glacken (1996), pode-se entender que parte do pensamento físico-

teológico  foi  baseado  em  duas  idéias  opostas  e  conflitantes.  A  primeira  delas, 

entendia que a chamada “Queda” do homem – representada pelo primeiro pecado - 

acabou provocando uma deterioração constante da natureza, concepção muito aceita 

durante  a  Idade  Média.  O segundo argumento  debatia  que  o  envelhecimento  não 

existia na natureza como um todo, e que apenas as formas de vida individuais são 

mortais. Sendo assim, o pecado humano não provocou a deterioração da natureza. O 

Deus bom e compreensivo deseja uma natureza equilibrada e constante, ou seja, nada 

dependia da ação dos homens e sim da vontade divina.

Ainda  sobre  as  concepções  de  natureza  decadente  e  natureza  constante, 

Glacken (1996) ressalta que, de acordo com a primeira concepção, a natureza teria 

mais  força em tempos  passados e sua menor  força atual  era  conseqüência  de sua 

maior  idade;  já a  segunda idéia  entendia  natureza  como constante  sendo suas leis 

regulares, não existindo qualquer indício do esgotamento. Para esta perspectiva, foi de 

grande  importância  o  conhecimento  desenvolvido  por  Descartes,  que  defendia  a 

constância das leis naturais, com a existência de processos que possuem uma ordem 

independente da intervenção divina.

No  entanto,  segundo  Glacken  (1996),  muitos  físicos-teólogos  continuavam 

manifestando  e  defendendo  a  idéia  de  natureza  decadente.  Para  tal  utilizavam  o 

dilúvio, incêndios, enumeram enfermidades, males, vícios, sofrimentos. 

Para muitos adeptos da concepção de natureza constante, o desenvolvimento 

da  ciência  era  um  meio  através  do  qual  o  homem  podia  cumprir  seu  destino, 

melhorando  a  Terra.  Os  novos  princípios  de  investigação  científica  significavam 

conhecimento da lei natural, tornando possível o controle da natureza.

Quanto  ao argumento  do desígnio,  são encontrados  vários  os  exemplos  de 

pensamento que procuraram encontrar na organização e funcionalidade da natureza os 
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sinais inquestionáveis de uma inteligência criadora e divina. 

É  possível  tentar  reduzir  essa  crença  no  desígnio  à  mera  sobrevivência  de 

formas arcaicas e ultrapassadas de pensamento, fruto de uma teologia interessada em 

defender  as  perspectivas  que  lhe  eram  convenientes  e  que  multiplicava 

indiscriminadamente as provas do desígnio em todos os reinos da natureza, buscando 

inferir de todos eles a sabedoria e benevolência do Criador. Houve muitos abusos e 

impropriedades  nessas  tentativas,  causadas  por  antropocentrismo  ingênuo  que 

considerava todo o universo criado para usufruto e edificação do ser humano. 

No entanto, a influência do desígnio não se exerceu apenas sobre as mentes 

românticas,  pias ou menos sofisticadas.  Encontrou relativa consideração em meios 

acadêmicos tradicionais, principalmente nas universidades inglesas. 

Conforme Glacken (1996), a diferença principal entre os físico teólogos da 

Idade  Média  e  os  da  Idade  Moderna  não  está  nas  idéias  e  nos  pressupostos 

fundamentais  e  sim nas  maiores  possibilidades  de  esclarecimento,  o  que  acabava 

resultando em maior argumentação e convencimento devido ao maior rigor científico 

dos tempos modernos. A físico-teologia era diferente da teologia revelada, podia ser 

considerada  uma  extensão  de  uma  prova  físico-teológica  e  científico-racional  da 

existência de Deus.

Muitos físicos teólogos na Idade Média ressaltavam a importância das relações 

orgânicas sobre a Terra e suas opiniões não eram muito distintas das idéias modernas 

de equilíbrio e da ordem da natureza. Existiam impedimentos muito significativos nas 

obras destes, já que as interferências destrutivas das culturas humanas no equilíbrio e 

harmonia da natureza não eram citadas e as adaptações dos organismos ao meio e de 

uns aos outros eram obras efetuadas por Deus no momento da Criação. Então a ênfase 

era  colocada  na  adaptação  e  na  ordem não  no  desenvolvimento,  como  na  teoria 

evolucionista. 

2. O dilúvio

O dilúvio era considerado o fenômeno que marcaria a mudança da paisagem 

da Terra. A partir disso, foram desenvolvidas teorias, entre elas a de Burnet (1635-

1715), que considera como estado anterior da Terra o Paraíso e o Dilúvio, enquanto 

que  o  futuro  seria  a  conflagração  universal  seguida  de  um  novo  paraíso,  o  que 

representa um claro posicionamento contrário à idéia de eternidade do mundo.

A  superfície  da  Terra  antediluviana  caracterizaria  o  Paraíso  com  uma 
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superfície  lisa, perfeita,  sem ventos, sem montanhas,  coincidindo com o estado de 

inocência e de pureza da humanidade. O Dilúvio é compreendido por Burnet (apud 

Rossi, 1992) como uma catástrofe universal,  que transformou o Paraíso no mundo 

atual, tornando a Terra irregular, rugosa e sinuosa, dando origem aos oceanos e mares, 

provocando  reações  que  conduziram à  formação  de  ilhas  e  vulcões,  adaptando  o 

mundo natural ao estado pecaminoso da humanidade.

Utilizando-se  de  uma  explicação  naturalista  e  mecânica,  fundamentada  no 

reconhecimento  de  uma  cadeia  de  causas  e  efeitos,  Burnet  ressalta  que  Deus 

sincronizou os dois mundos: o humano e o natural, os eventos da história humana e a 

cadeia de causas que provocaram o Dilúvio.

Para Burnet, a sabedoria divina adapta o mundo natural ao moral, sendo que à 

ordem do primeiro correspondem as tendências do segundo, com os movimentos de 

ambos em equilíbrio. Assim, o mundo posterior à catástrofe é desprovido de ordem e 

de proporção, formando uma espécie de novo caos semelhante ao primordial. 

Segundo Rossi (1992), o desenvolvimento do pensamento de Burnet é baseado 

na afirmação de uma possível catástrofe, utilizando a paisagem terrestre para reforçar 

essa  possibilidade,  pela  suposta  beleza  das  ruínas  (montanhas,  ilhas,  rochas)  que 

transmitiriam  o  sentimento  de  efemeridade  quanto  ao  destino  da  humanidade. 

Portanto, substitui  a imagem de harmonia e beleza do Universo pela “sensação de 

uma história que flui inexoravelmente para a consumação total” (Rossi, 1992, p. 61), 

entendido como um Paraíso corroído, em lento processo de corrupção e decadência. 

No  entanto,  a  catástrofe  do  Dilúvio  não  pode  ter  sua  ação  restrita  à 

humanidade, não podendo ser encarada unicamente como punição divina aos pecados 

humanos;  isso  porque  se  posicionou  contra  a  Terra  fértil  e  luxuriante  que 

“embriagava”  o  homem  com  sua  beleza,  harmonia  e  facilidade.  Tal  estado  de 

inocência conduz ao pecado, excitando a luxúria, os vícios e paixões. Assim, para 

Woodward (apud Rossi, 1992), o Dilúvio não deve ser analisado unicamente a partir 

de causas naturais, pois caracteriza-se como um ato moral de Deus. 

A leitura do Gênesis confirma a concepção do Dilúvio enquanto ato punitivo 

de Deus contra o caráter maldoso do homem:

Deus viu que a maldade dos homens era grande na terra, e 
que todos os pensamentos do coração deles se dirigiam, a 
cada  dia,  para  o  mal.  Deus  arrependeu-se  de  ter  feito  o 
homem  sobre  a  terra  e  afligiu-se.  E  Deus  disse: 
“Exterminarei  da  face  da  terra  o  homem  que  criei,  e 

6



também os animais domésticos, os répteis e os pássaros do 
céu,  porque  me  arrependo  de  os  haver  feito”  (Gênesis, 
2001, p. 23)

Foi a partir da descendência de Noé, que foi considerado por Deus digno de 

sua piedade, que se povoou a Terra novamente, uma Terra que não se parecia com o 

Paraíso do passado. 

Para Whiston (1667-1752) (apud Glacken, 1996), uma Terra perfeita não está 

de acordo com o domínio de um homem imperfeito, então a natureza física do planeta 

teria que ser adaptada ao nível moral da humanidade. A partir disso, entendia que 

pouco podia ser esperado de um planeta cujos habitantes são indignos de nada melhor 

do que possuem; além disso, ridiculariza a idéia de que o universo foi criado para o 

homem, renunciando uma visão antropocêntrica;  além disso, a Criação descrita no 

Gênesis é aplicada unicamente à Terra, constituindo um lugar que não é dos mais 

nobres e sim adequado ao homem na sua atual situação moral1. 

Segundo Glacken (1996), nas obras de fisico-teologia da Antigüidade, Idade 

Média  e  Idade  Moderna,  se  observa  uma  forte  ênfase  na  utilidade  da  natureza 

existente, mas não sem alguma vacilação, adotando às vezes uma análise mais ampla 

abrangendo  o  todo,  tendo  o  homem  como  parte;  no  entanto,  o  pensamento 

predominante  fica  restrito  à  listagem  de  utilidades  potenciais  da  natureza  para  o 

homem.

Tanto os filósofos mecanicistas quanto os físico-teólogos estavam unidos no 

objetivo  de sucesso por  parte  do homem em relação  ao  controle  da natureza.  No 

entanto, estes objetivos eram conduzidos por caminhos diferentes. O método proposto 

por Descartes, por exemplo, conduzia a uma idéia de controle deliberado da natureza 

mediante a ciência aplicada; já o caminho dos físico teólogos era mais sinuoso, pois 

pretendia  seguir  refletindo  sobre  o  papel  do  homem  que  se  move  entre  Deus, 

retocando a criação de maneira que ele mesmo e através dele a Terra se faria mais 

perfeita.

A partir disso, entende-se que a teologia natural ou a físico-teologia tinha suas 

derivações  na  religião,  na  ciência  e  na  filosofia,  já  que  se  ocupava  de  questões 

fundamentais como as provas da existência de Deus, as causas finais e a ordem na 

natureza.  A físico-teologia  não se interessava primordialmente  em demonstrar  que 

1 Whiston acreditava que o mundo pósdiluviano era inferior ao antediluviano, porque era menos fértil, 
devido ao fato de receber menos calor do sol, pela mudança ocorrida na órbita da Terra; da mesma 
forma, a quantidade e a qualidade de solo fértil se tornou menor após o Dilúvio. 

7



toda a natureza foi criada para o proveito do homem, existindo uma diferença em 

entender o homem como o primeiro ser na escala da criação e a suposição de que cada 

um dos seres inferiores em tal  escala tem um propósito que pode ou não afetar  o 

homem.

Neste caso, um conflito entre religião e ciência era impensável. Na teologia 

natural  estavam  incluídas  ambas,  possuindo,  portanto,  um  caráter  sintetizador  na 

tentativa de alcançar uma grande interpretação da natureza sem abandonar convicções 

religiosas e nem negar descobertas científicas. 

Em relação à Geografia, Glacken (1996), esclarece que pode ser encontrada 

uma teologia natural que transcende a religiosidade ou a simples piedade humana em 

Busching (1724-1793), que defendia que o papel da Geografia se encontra em sua 

capacidade para promover o conhecimento de Deus como criador e conservador de 

todas as coisas. Apresenta argumentos favoráveis à importância da Geografia, que vão 

desde as oportunidades que oferece a Geografia a contemplação das obras do Criador 

até as relações comerciais na vida cotidiana. 

Entretanto, sua utilização principal é proporcionar fatos para a prova físico-

teológica, entendendo que a Terra pode ser uma pequena parte do universo, mas está 

cheia de sublimidade e beleza, sendo que tudo que nela existe pode ser considerada 

prova da existência de Deus. Nesta ótica, natureza intacta ou modificada pelo homem 

é igualmente criação de Deus, seus talentos são dons de Deus não criação própria. 

Assim, considera a Geografia como uma das ciências mais úteis e necessárias, 

já  que  somente  um detalhamento  do conhecimento  da Terra  pode proporcionar  o 

entendimento  verdadeiro  das  obras  da  criação.  Neste  aspecto,  a  argumentação 

religiosa é substituída pela utilitária, o conhecimento geográfico é agradável, útil e 

necessário nos esforços para apreender a realidade da Terra, sendo que a Geografia 

passa a ser importante para diferentes aspectos e perspectivas.

Em Busching  (apud  Glacken,  1996)  verifica-se  a  força  ainda  existente  na 

teologia natural do século XVIII. Deus é o autor do habitat do homem e a natureza – a 

virgem e a transformada pelo homem – não são nada mais do que manifestação da 

providência e criatividade divina. A Geografia, como estudo das obras da criação, é 

tão indispensável para o teólogo quanto para o comerciante.

A  Geografia  cumpre  o  papel  proposto  por  Busching,  aproximando-se  da 

teleologia,  no  desenvolvimento  do  pensamento  de  Karl  Ritter,  que  sistematiza  o 

pensamento geográfico numa perspectiva científica, sem se afastar de uma abordagem 
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teleológica,  principalmente  quanto  às  relações  de  fenômenos  naturais  buscando  a 

atribuição de propósitos e finalidades.

3. A Natureza dotada de Finalidade em Karl Ritter

Karl Ritter nasceu em 7 de agosto de 1779, em Quederngub na Saxônia, 

filho de Friedrich Wilhelm Ritter e Elisabeth Dorothea. Constituíam uma família 

modesta.  Mesmo  assim,  durante  sua  trajetória  acadêmica  esteve  diretamente 

vinculado com a aristocracia prussiana.

Em  1796,  ingressa  na  Universidade  de  Halle,  estudando  Moral,  Física, 

Química,  História e Estatística.  Seus estudos eram custeados por um banqueiro 

mediante  um contrato  que estabelecia  que Ritter  seria  preceptor  de seus filhos. 

Inicia em 1798 o trabalho como preceptor, permanecendo neste durante vinte anos. 

É nessa condição que prepara sua primeira obra “Europa, Quadros Geográficos, 

Históricos  e  Estatísticos”;  em  dois  volumes  editados  em  1804  e  1807, 

respectivamente. 

Em 1812 é nomeado professor na Universidade de Gotinga, ministrando 

cursos de Botânica, Mineralogia e Geognosia; nesse período elabora o material da 

“Geografia  Comparada”.  A  sua  atividade  teórica  foi  fundamentalmente  uma 

ordenação do material  existente,  uma recopilação  dos levantamentos  através  de 

uma  seqüência  lógica  com  a  padronização  de  conceitos,  inserindo  dados  e 

relacionando-os com teorias sistemáticas. Assim, seu trabalho é essencialmente de 

“gabinete”, a observação empírica direta pouco influencia seu pensamento.

A  “Geografia  Geral  Comparada”,  cujo  primeiro  volume  completo  foi 

editado em 1822, reconhecidamente sua principal obra, obtém grande repercussão 

no meio acadêmico europeu, possuindo traduções para o francês, inglês e russo; 

resultando em grande prestígio acadêmico, tornando seus cursos muito concorridos 

(Moraes, 1983). 

É à sua atividade docente e à publicação de “Geografia Comparada” que Ritter 

se dedica intensamente até a sua morte. Sua atividade docente é reconhecidamente de 

grande importância. 

A  obra  de  Ritter  tem  toda  sua  produção  voltada  para  o  conhecimento 

geográfico,  principalmente,  no  trabalho  de  ordenamento  das  informações  e  as 
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colocações  normativas  do  método.  Assim,  o  principal  objetivo  de  Ritter  era 

“estabelecer  as  bases  de  um  saber  organizado  e  metodologicamente  rigoroso” 

(Gomes, 2000, p. 163). Para ele, a Geografia produzida até então era apenas um 

conjunto de dados, que não possuía rigor científico, sem suporte teórico, estando 

muito atrasada em relação às Ciências Naturais, que serviam de verdadeiro modelo 

científico para ele. 

O  pensamento  de  Ritter  vincula-se  a  Herder  pela  possibilidade  de 

realização de um estudo racional sem a necessidade de um rompimento do plano 

divino, atuando até mesmo na afirmação deste. Da mesma forma, aproxima-se na 

visão do todo como na aceitação das condições ambientais  na formação dessas 

individualidades. 

Outra importância fonte é Schelling, sendo que são inúmeras as idéias em 

Ritter que possuem filiação schellinguiana. Inicialmente, consideramos a idéia de 

unidade entre experiência e especulação, o que em Schelling representa a união 

entre espírito e natureza. É da idéia de sistema de natureza enquanto sistema do 

nosso  espírito,  que  derivam  as  concepções  de  finalidade  e  de  totalidade, 

incorporadas  totalmente  por  Ritter.  Como  apresentado  anteriormente,  para 

Schelling  todas  as  coisas  são  dotadas  de  finalidade  e  harmonia  em  sua 

manifestação,  existindo enquanto totalidades  articuladas.  Assim,  para Schelling, 

cada produto orgânico traz em si a razão de sua existência, sendo sua própria causa 

e seu próprio efeito. Ritter entendia que o conhecimento real da natureza só era 

possível quando esta era concebida como “um princípio de ordem geral, um plano 

teleológico dado pelo todo orgânico” (Gomes, 2000, p. 163). 

As  influências  do  pensamento  ritteriano  são  completadas  pelo 

“neoplatonismo alemão”, introduzido por F.A. Wolf2. Ao estabelecer contato com 

autores clássicos, Ritter aceita especificamente a “teoria das idéias e das formas” 

apresentadas por Platão. Possuindo ainda grande interesse pela doutrina pitagórica 

das formas perfeitas e sua associação com o conceito abstrato de beleza, mesclando 

com suas  concepções  de  origem teológicas.  No entanto,  Nicolas-Obadia  (apud 

Moraes, 1983), ressalta que Ritter aproxima-se mais da concepção platônica que 
2 Friedrich August Wolf fez parte da primeira geração de intelectuais modernos na Alemanha. Difundiu 
as bases de uma hermenêutica moderna. De acordo com Gusdorf (apud Gomes, 2000), F. A. Wolf 
possibilitou  a  transição  entre  a  filologia  iluminista  e  a  compreensão  romântica,  criando  um novo 
modelo,  que  trabalha  a  partir  de  analogias  visando  a  interpretação  objetiva,  mas  mantendo  a 
significação do conjunto. 
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utilizava os números mas não os concebia como essência do real do que com a 

pitagórica. 

Desta  forma,  pode-se  dizer  que  as  bases  teóricas  de  Ritter  localizam-se 

prioritariamente no Idealismo Pós-kantiano; na Filosofia da Natureza de Schelling 

e na Filosofia da História de Herder. 

A perspectiva religiosa articula a lógica da proposta de Geografia de Ritter, 

já que se faz presente na essência de sua concepção de ciência, de conhecimento, 

de  natureza  e  de  estudo  da  natureza;  fundamentando,  assim,  os  propósitos  e 

objetivos da Geografia. 

Para Ritter (apud Moraes, 1983) o objetivo de toda ciência seria aproximar 

o homem da divindade através da observação e do entendimento das formas que os 

seres possuíam. A observação é compreendida como uma forma de adoração do 

Criador. Desta maneira, a ciência adquire ares de revelação, a busca da ordem na 

manifestação dos fenômenos pretende a compreensão da sua finalidade divina. Isso 

conduz  a  ciência  a  uma  espécie  de  contemplação  da  própria  divindade,  o  que 

resulta numa postura que valoriza o aspecto subjetivo no conhecimento, a intuição 

manifestada  enquanto  contato  da  dimensão  interior  com  o  mundo  sensível.  O 

conhecimento em Ritter é, portanto, concebido como uma forma de adoração do 

ser efêmero que é o homem, isso porque o homem possui em si o desígnio, mas 

também a possibilidade de conhecer a finalidade das obras criadas, conhecendo sua 

própria razão de ser. Essa postura assemelha-se a concepção de Ray, que entendia 

o estudo da natureza como um caminho para reforçar a crença em Deus. 

Desta forma, existe uma finalidade também na História que se caracteriza 

como  uma  possibilidade  de  aperfeiçoamento  progressivo  do  homem.  Essa 

possibilidade é uma designação divina,  uma missão para a humanidade.  Nestes 

termos, a ciência, permite uma aproximação entre razão humana e razão divina, 

manifestada pela consciência de causalidade e racionalidade do mundo; assim, a 

pesquisa é  entendida  como instrumento  de provação da finalidade,  de Deus.  A 

religião é colocada como limite ao conhecimento, a divindade permanece intacta, 

protegida por seus dogmas. 

De acordo com Gomes (2000), uma das peculiaridades mais marcantes do 

pensamento  desenvolvido  por  Ritter  é  a  busca  de  uma  ordem  geral,  de  uma 
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harmonia  que definiria  a  finalidade  de toda  a  pesquisa.  Desta  forma,  caberia  à 

ciência o resgate de uma coerência metafísica através da harmonia da natureza. A 

partir disso, entendia-se que a harmonia e simplicidade funcional encontrada nas 

plantas e animais era refletiria a ordem, harmonia da Terra. A Geografia deveria 

estudar  as  leis  da  harmonia  geral,  de  maneira  que  a  análise  dos  fenômenos 

terrestres  e  sua  distribuição  espacial  deveria  contemplar  a  concepção  de  uma 

organização geral. Isso atendia ao papel da Geografia proposto por Busching em 

que, através do desenvolvimento do conhecimento da Terra, poderia se chegar ao 

verdadeiro entendimento das obras da Criação.

É importante ressaltar que Terra e natureza não são consideradas um todo 

único  no pensamento  ritteriano;  são entendidas  como entidades  distintas,  obras 

diferentes, integradas num plano comum. A Terra é a base para a natureza e para o 

homem,  também  diferenciado  da  natureza.  A  integração  das  entidades  Terra, 

natureza  e  homem ocorre  no nível  do divino.  Desta  forma,  admitindo que são 

criações conscientes e dotadas de finalidades, as manifestações inerentes a estes 

expressam uma racionalidade,  que pode ser entendida  como causalidade.  Nesta 

perspectiva,  entende-se que a  realidade  é  ordenada  equilibrada  e  harmônica.  A 

liberdade  do  homem  é  decorrente  da  designação  divina  enquanto  elemento  de 

aperfeiçoamento, de compreensão da razão manifestada nas obras da natureza. A 

partir  disso,  entende-se  que  os  homens  e  a  formação  de  seus  povos  são 

determinados pela Providência divina, estando sob influência integrada da natureza 

e  da razão,  fruto de  componentes  espirituais  e  físicos.  Através  da  apreensão  e 

entendimento de sua racionalidade, o homem pode entender, desvendar os motivos 

de sua própria existência. Com isso, Ritter pretende sistematizar o mais completo e 

cósmico  aspecto  da  Terra,  organizando  pela  unidade  o  saber  desenvolvido  em 

relação à Terra, relacionando o todo unificado com o homem e seu Criador. 

Mesmo assim, a concepção extremamente religiosa de Ritter não exclui a 

possibilidade  de  um  estudo  racional  da  natureza,  tornando-o  uma  forma  de 

adoração da divindade.  Em Ritter,  a natureza é uma obra divina,  em constante 

processo “criativo”, ordenada pelos desígnios. 

Através da concepção ritteriana de natureza vislumbra-se mais uma vez o 

sentimento religioso do autor. A natureza em Ritter é a companheira, amiga fiel, 

dada por Deus ao homem; portanto, sua razão de ser reside na existência humana, 
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devendo  envolvê-la  e  sustentá-la,  servindo  de  guia  a  todos  os  homens, 

direcionando  suas  ações,  necessidades.  Com o estabelecimento  desta  relação,  a 

ordem da natureza para o homem é como um enigma que deve ser decifrado. Essa 

concepção de Ritter pode ser relacionada com a idéia defendida por muitos físico-

teólogos, em que é concebido que a Terra foi desenhada para o ser, a serviço e 

contemplação  do  homem,  trazido  ao  mundo  como  um  elemento  de 

aperfeiçoamento. A Terra e a natureza eram, nessa concepção, impensáveis sem o 

homem.

Para Ritter assim como a Terra é como uma mãe que suporta, carrega a 

humanidade, na natureza tudo está designado para guiar e formar as consciências; a 

natureza é considerada um elemento organizador da humanidade, conduzindo-a a 

um destino mais nobre, ao conhecimento e apreensão do infinito através de uma 

perspectiva que não é visível (Moraes, 1983). Nessa estrutura, o homem é o autor, 

o sujeito de toda existência, sua criação à semelhança de Deus confirma seu papel 

de  protagonista  da vida  terrestre;  condição  comprovada  pela  alma  atribuída  ao 

homem por Deus, dotando-o de liberdade e inteligência, com a possibilidade de 

agir, conhecer e escolher com garantia de aprimoramento, resultando num melhor 

servir ao Senhor. Isso corresponde à teoria do Gênesis, em que Deus cria o homem 

à sua imagem e semelhança  para que ele  domine  os  outros seres:  “Façamos o 

homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, 

sobre os pássaros do céu, sobre o gado (...) Sede férteis, multiplicai-vos, enchei a 

terra e a subjugai.” (Gênesis, 2001, p.13)

A partir dessas considerações, ressalta-se que a relação homem-natureza é 

privilegiada  na  Geografia  de  Ritter,  numa  perspectiva  predominantemente 

antropocêntrica. Trata-se da introdução do elemento humano na análise geográfica 

fundamentada numa argumentação de caráter teleológico. 

Considerando a Terra e a natureza obras decorrentes de um plano divino, 

que acolhem os homens, suas manifestações seguem uma ordenação de conteúdo 

finalístico. Desta forma, entende-se que os fenômenos e as relações diferenciadas 

existentes  na  Terra,  atribuídas  às  diferentes  localizações  e  características,  não 

podem  ser  concebidas  como  relações  causais  e  singulares,  ímpares.  Deve-se 

entender que as especificidades são desenvolvidas de acordo com uma causalidade 

determinada  pelo  plano  divino.  Ou  seja,  a  forma  como  os  vários  fenômenos 
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terrestres  se  manifestam,  as  regularidades  e  leis  expressas,  são  definidas  pelo 

Criador. A harmonia do Universo é decorrente de uma teleologia superior, que não 

nos é possível conhecer;  estamos sujeitos, no entanto, a seus resultados. Assim, 

construindo um pensamento de base idealista, Ritter compreende que a essência do 

real é encontrada num plano místico que apenas os dogmas teológicos permitem 

alcançar. Apesar desta concepção, entende o mundo sensível como possuidor de 

causalidade, cujo entendimento conduzirá à compreensão da finalidade divina.

Segundo  Moraes  (1983),  a  Geografia  para  Ritter  é  a  busca  do  sentido 

presente nas relações, sistemas espaciais, e a influência que estes exercem sobre os 

povos. Assim, seguindo sua concepção teleológica, a Geografia é o caminho que 

permite ao homem adentrar e desvendar os mistérios da essência divina da Terra e 

da natureza. Assim como a natureza, os lugares/espaços também são portadores de 

finalidade  atribuída  pela  Providência  Divina.  São  predestinados.  Dentro  dessa 

perspectiva,  entende-se  que  os  recursos  disponíveis,  as  formas,  o  ritmo  dos 

movimentos  manifestam  os  desígnios  divinos,  apresentados  ao  homem  como 

possibilidade do devir, que é realizada como uma provação terrena. Nesse aspecto, 

a  teleologia,  na perspectiva  do homem,  é  um finalismo externo  à  sua ação.  A 

determinação  da  teleologia  divina  é  manifestada  externamente  ao  homem,  na 

causalidade da natureza e no próprio homem (através da ação do meio sobre os 

povos) como a possibilidade do devir, ideal de redenção terrena e limite de ação. 

Assim, há uma finalidade na história externa ao homem. Esta finalidade, no 

entanto,  não  o  torna  passivo.  Isso  porque  as  possibilidades  dadas  devem  ser 

encaradas como missão inexorável da existência humana. Desta forma, é como se 

o homem devesse cumprir um itinerário previamente determinado, mas que não é 

por ele conhecido, admitindo a existência de diferentes caminhos, que podem ser 

decifrados apoiados na ciência que lhe serve de guia. São nas formas da crosta 

sólida,  cenário  da  história  humana,  que  se  encontram  as  principais  indicações 

quanto ao caminho que deve ser seguido pelo homem. 

Seguindo  a  concepção  finalista,  os  povos  defrontam-se  e  assumem 

possibilidades, necessidades distintas. De acordo com Ritter, essas diferenciações 

indicam  que  a  humanidade  foi  dividida,  que  cada  parcela  recebeu  missões  e 

caminhos de desenvolvimento diferenciados. Assumindo o pensamento de Herder, 

Ritter  ressalta  que  essas  diferenciações  desenvolvem-se  ao  nível  das  culturas 

14



nacionais, que representam a determinação da divindade, já que são constituídas a 

partir de estímulos dados pelas condições naturais do meio em que estão inseridas. 

Da mesma forma, a identidade nacional é um desígnio divino, um elemento do 

realizar-se da humanidade, onde o quadro natural atua de modo determinante na 

sua constituição. 

Conforme Moraes (1983), o determinismo natural presente nas formulações 

de Ritter é decorrente de sua concepção teleológica de mundo, o que é manifestado 

na idéia de predestinação dos lugares. No entanto, o determinismo de Ritter não 

impõe  uma  passividade  absoluta  da  ação  humana.  Na  concepção  ritteriana,  o 

homem possui liberdade que conduz e caracteriza sua provação terrena, “caminha 

por caminhos pré-escritos, mas com suas próprias pernas” (apud Moraes, p. 249, 

1983). A atividade humana deve realizar a finalidade determinada,  é esta a real 

provação.  Assim,  admite-se  a  existência  de  um  condicionamento  natural,  que 

caracteriza  e  identifica  os  atores,  estipulando  os  limites  e  possibilidades;  no 

entanto,  isso não anula o existir  humano enquanto realidade.  Desta forma,  para 

Ritter, a Geografia é um meio de revelação.

4. Considerações Finais

Portanto,  entende-se  que  Ritter  desenvolve  um  idealismo  de  fundo 

religioso, que tem como conceito base o Universo enquanto obra de uma entidade 

supra-objetiva:  Deus.  A  partir  disso,  todos  os  fenômenos  e  elementos  serão 

dotados de uma finalidade atribuída pela divindade,  que é entendida como uma 

força consciente. A finalidade é manifestada no aspecto terrestre na predestinação 

dos lugares. Esses, enquanto sistemas naturais  são elementos  preponderantes na 

formação dos povos, com a imposição de características específicas. 

A partir disso, cabe a Geografia criar os meios para que se estudem esses 

fenômenos, com a caracterização da causalidade presente nas relações espaciais e 

sua ação sobre a história dos povos. O fundamento último da Geografia de Ritter 

reside  numa  base  ética.  A  perspectiva  pietista  que  busca  atribuir  um traço  de 

religiosidade em todos os domínios da vida manifesta-se em Ritter no fim supremo 
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de seu trabalho: a compreensão das leis da natureza de modo a melhor submete-se 

aos desígnios divinos. A atividade científica coloca-se para Ritter, como um ato de 

penitência na busca da redenção. 
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