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Resumo

 

Neste  trabalho  pretende-se  contribuir  para  a  compreensão  da  origem  do 

imaginário contemporâneo de região Tropical na América, sobretudo no Brasil. Um 

imaginário  forjado  por  cronistas  e  naturalistas  europeus  que,  apesar  de  suas 

transformações ao longo do tempo, esteve sempre relacionado aos recursos naturais 

da região.  Este imaginário, ligado a grande dicotomia da Geografia: a relação homem 

X natureza, expressa pelo determinismo natural, é analisado buscando problematizar 

o papel dos discursos geográficos acerca de uma inferioridade da região produzidos 

no  século  XIX,  período  da  conhecida  Geografia  Moderna,  e  sistematização  da 

disciplina. 

Palavras chaves: imaginário, Trópico, brasileiro, determinismo geográfico.

“Esta  produção  social  do  espaço  material,  esta  valorização 
objetiva da superfície da Terra,esta agregação de trabalho ao 
solo,  passa  inapelavelmente  pelas  representações  que  os 
homens  estabelecem  acerca   do  seu  espaço.  Não  há 
humanização do planeta sem uma apropriação intelectual dos 
lugares, sem uma elaboração mental dos dados da paisagem, 
enfim, sem uma valorização subjetiva do espaço”.
 (Antônio Carlos Robert de Moraes, Ideologias geográficas)

A idéia de Trópico, atualmente, está associada a diferentes concepções. Ela 

pode  ser  imediatamente  ligada  à  imagem  de  uma  região  de  praias,  sol,  festas, 

mulheres  bonitas,  sexualidade  aflorada  e  belíssimas  paisagens,  ou  seja,  a  uma 

natureza exuberante. Contudo, também quando evocada à mente de grande parte da 

população, como leigos e até mesmo políticos, estudantes e pesquisadores, apresenta 

a conotação de inferioridade, e contextualizando a proposta desta pesquisa, a idéia de 
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sub.  O  prefixo  “sub”  como  algo  referente  ao  que  se  relaciona  sempre  de  forma 

inferior, em comparações sempre algo abaixo do nível preestabelecido, desejado. 

 Assim, assumindo a existência,  pelo menos, dessas duas concepções, já se 

pode discutir um imaginário de Trópico. E ainda que, aparentemente, esta imagem 

aponte para questões sociológicas e filosóficas, no imaginário criado por Europeus 

elas sempre estiveram ligadas a condição geográfica, essencialmente regional. 

Destarte,  este  texto  pretende  discutir  a  criação  imaginária  do  Trópico 

Americano,  especificamente  o Brasil,  tendo em vista  as ideologias,  representações 

que são criadas para o espaço, como afirmou Antônio Carlos Robert de Moraes no 

fragmento que introduz esta produção. No caso, essa discussão será de um recorte do 

espaço, a região, já que como observou Santos (2002, p.118):  “O conhecimento da 

totalidade pressupõe,  assim,sua divisão”.  E Ruy Moreira (2007, p. 80) quando diz 

que: 

“É um modo de entendimento que a leitura atual dialetiza : o 
espaço é o seu recorte; de modo que se parte do recorte para o 
todo do espaço, e deste para o todo da sociedade, na análise 
espacial desta. Tudo se fazendo numa relação triádica: vai-se 
do recorte (o singular) para o espaço (geral), daí se retornando 
ao recorte, que já não é recorte-singular do começo, dado vir 
do  espaço-geral  em seu  retorno,  sendo assim agora  o  real-
concreto, isto é, a particularidade, chamada região, lugar ou 
zona, a área sendo o conceito puro e geral.”  

Dividido pela construção de imagem de Éden e paralelamente a de inferno, o 

Trópico  se  apresenta  como  uma  produção  conceitual  ambígua,  mas  logicamente 

aceitável.  E  ainda,  que  as  imagens,  ou  este  assunto  apareça  nas  bibliografias 

acadêmicas,  sobretudo  as  de  Geografia,  como  um  assunto  superado  e  esgotado, 

teoricamente e “empiricamente” não é o que se nota. A questão ainda que, por vezes, 

metamorfoseada aparece latente nos mais variados discursos, sejam eles de brasileiros 

ou estrangeiros.

Na letra da canção “Não existe pecado do lado de baixo do Equador”, Chico 

Buarque diz que:

“Não existe pecado do lado de baixo do equador

Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor
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Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho

Um riacho de amor

Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo

Que eu sou professor

Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar

Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá

Vê se me usa, me abusa, lambuza

Que a tua cafuza

Não pode esperar”

Nesta canção pode-se notar a primeira idéia que foi exposta acerca do Trópico 

por brasileiros, a de paraíso. A crítica de Chico Buarque e Ruy Guerra sutilmente 

delineia a idéia comum que se tem do Trópico Sul, um paraíso onde tudo é permitido, 

principalmente os prazeres. Além disso, existe na letra a caracterização, ou melhor, o 

estereótipo  da  cultura  dessa  região:  uma  população  miscigenada  de  costumes 

exóticos.  Para compreender melhor este imaginário é necessário ver as imagens de 

paraíso que foram criadas no período da conquista da região pelos europeus.

A Imagem de Trópico como paraíso 

Tendo  em  vista  Colombo  como  um  dos  primeiros  cronistas  de  registros 

empíricos  do  que  hoje  é  considerada  como  região  tropical,  ou  seja,  produtor  das 

primeiras  descrições  acerca  do  Novo  Mundo.  E  assim  também  das  imagens  do 

continente por meio da escrita para os europeus, pode-se analisar o conteúdo e os 

efeitos dessas narrativas na produção de um imaginário para o Trópico americano, 

compreendendo o Brasil.

Dessa forma,  trabalhar  a questão do imaginário  para compreender  a região 

Tropical torna-se relevante, visto que, segundo LAPLANTINE e SÁLVIA (1997; p. 

24, 27): “O imaginário, portanto, de maneira geral, é a faculdade originária de pôr  

ou dar-se, sob a forma de apresentação de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem  

e  uma  relação  que  não  são  dadas  diretamente  na  percepção”  e  ainda  que  “  O 

imaginário,  ao  libertar-se  do  real  que  são  as  imagens  primeiras,  pode  inventar,  

fingir, improvisar, estabelecer correlações entre os objetos  de maneira improvável e  
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sintetizar ou fundir  essas imagens.” 

Retomando a Colombo, vê-se que nas descrições do navegador a América é 

retratada como um paraíso terrestre, algo idílico. Isto fica claro na seguinte frase de 

Colombo: “Como nos primeiros dias da Criação, tudo aqui era dom de Deus, não era 

obra do arador, do ceifador ou do moleiro.” (COLOMBO, apud COELHO). Tendo 

em vista  este  relato  pode-se  notar  a  imagem deste  Trópico  como  um verdadeiro 

paraíso,  o lugar  relembrava  o  antigo  sonho  europeu:  um pedaço  da  terra  onde  a 

ingenuidade  existia,  o  verdadeiro  Éden  na  Terra,  uma  nova  chance  para  a 

humanidade. Nesta região a natureza era intocada; muito diferente do que já acontecia 

na  Europa,  na  América  as  coisas  já  estavam  prontas;  eram  conseguidas  sem  o 

trabalho,  sem  o  suor  das  mãos  do  homem.  No  escrito  supracitado  o  caráter  da 

indolência  largamente  referenciado  ao  americano  já  é  esboçado,  além da  falta  de 

civilização, do caráter selvagem da criação.

 Esta idéia  de Éden era  bem aceita  na época devido à influência  da Igreja. 

Apesar do início do Renascimento,  ela detinha ainda muito poder, logo a corrente 

espiritualista permeava o pensamento europeu neste momento. O que fica explícito na 

dupla proposta de Colombo para a América: meio de expansão do Cristianismo e de 

aumento  da riqueza  da Europa a fim de tornar  esta  um Império.  Os objetivos  de 

expansão  do  cristianismo  e  da  obtenção  de  riquezas  para  a  Europa  caminhavam 

juntos. 

Conforme o Diário de Colombo em 11 de outubro de 1492: 

“Andavam todos  nus  [...].  Muito  bem feitos,  corpos  muito 
bonitos e caros muito bons. [...] Eles não trazem armas nem as 
conhecem, porque lhes mostrei e ele as tomava pelo fio, e se 
cortavam com ignorância. Não têm nenhum ferro. Suas armas 
são umas varas sem ferro, e algumas delas têm na ponta um 
dente de peixe, e outras de outras coisas. [...]. Eles devem ser 
bons  servidores  e  de  bom gênio,  pois  vejo  que  são  muito 
prestativos pelo todo que lhes dizia.  E acredito que logo se 
fariam  cristãos,  pois  me  pareceu  que  não  teriam  nenhuma 
seita. Eu, se Nosso Senhor permitir, levarei daqui ao tempo de 
minha partida seis a Vossa Alteza para que aprendam a falar. 
Nenhuma fera de nenhuma maneira vi, salvo papagaios, nesta 
Ilha." 

A descrição dos nativos da América demonstrou como bem explicitou Coelho 

(1997,  p.527-528),  “primeiro,o  fato  das  terras  serem  ocupadas  por  homens  e 
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mulheres, e não por seres mitológicos conforme a cartografia fantástica medieval; e a 

mansidão e saúde que esses habitantes possuíam. O que facilitaria  a dominação e 

exploração  diferente  do  caso  dos  mouros”.  Logo,  o  projeto  de  expansão  do 

cristianismo via catequização e o enriquecimento da Europa estavam seguros.

Após  a  análise  do  Trópico  Americano  como  paraíso,  pode-se  retomar  a 

discussão  acerca  da  letra  da  canção  “Não  existe  pecado  do  lado  de  baixo  do 

Equador”.  Pois, nota-se claramente que apesar da composição ter  sido escrita por 

autores bem intelectualizados,  e por mais que expresse uma crítica  a esta imagem 

paradisíaca e corrompida dos Trópicos, mostra que esta concepção pode até ter sido 

construída de fora para dentro, contudo só se perpetua porque os próprios brasileiros 

acreditam nela, e enxergam a região com os olhos dos “outsiders”.

Como a representação hegemônica do Trópico Sul-Americano divide-se em 

paraíso e lugar inferior faz-se necessário abordar a faceta inferior que foi construída a 

respeito da região.

A Imagem de Trópico americano como inferior

No  século  XVIII,  o  Conde  Buffon  produziu  a  tese  de  “debilidade”  ou 

“imaturidade” das Américas (GERBI, 1996; p.19). Tese esta que ao comparar Europa 

e  América  em  variados  aspectos,  abrangendo  a  natureza  em  sua  totalidade,  a 

humanidade, sempre coloca o continente tropical como inferno e débil em relação ao 

Velho Mundo. 

A  tese  da  debilidade  das  Américas  tem  como  cerne  as  observações, 

primordialmente,  dos  animais  americanos.  Ela  consiste  em  uma  comparação  das 

espécies animais do Novo Mundo com as do Velho Mundo. Por meio de analogias, 

Buffon confronta distintos animais  que,  contudo, se assemelham como aparece no 

seguinte fragmento escrito por GERBI (1996; p.19) : 

“Ao  descrever  o  leão  da  América,  ou  puma,  num lampejo 
pondera que o referido leão não é um leão, mas outra alimária, 
peculiar à América e não identificável ao rei do animais do 
Velho Mundo. Além de não possuir juba, ' também é muito 
menor, mais fraco e mais covarde que o verdadeiro leão'”

Esta  comparação  do  leão  com  puma  é  uma  das  mais  conhecidas  e  bem 

representativa  da  tese  e  idéia  de  animália  americana  de  Buffon.  Os  animais 
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americanos  por  mais  parecidos  que  fossem  com  os  do  Velho  Mundo,  eram 

significativamente menores e mais fracos. Durante o estudo das espécies americanas, 

o método adotado é sempre o da comparação de animais dessas diferentes regiões. 

Sendo  que  os  da  América  saem  sempre  na  desvantagem,  são  descritos  como 

inferiores, principalmente no que se refere ao porte, tamanho. 

Se a proposta de Buffon se referia aos animais americanos, o autor ousou a 

ultrapassar o limiar  da zoologia  para observar,  analisar e fazer juízo de valor  dos 

homens do Novo Mundo. E a comparação utilizada com os quadrúpedes se estende 

aos ameríndios, dessa vez, o europeu é a medida, modelo. E logo, começa descrição a 

respeito do indígena relacionando a natureza da América ( BUFFON, apud GERBI, 

1904, p. 21 )

 [...]  ainda  que  o  selvagem   do  Novo  Mundo  possua 
aproximadamente  a  mesma  estatura  do  homem  se  nosso 
mundo,  isso  não  é  suficiente  para  que  ele  constitua  uma 
exceção ao fato geral do apequenamento da natureza viva em 
todo este continente. O selvagem é débil e pequeno nos órgãos 
da reprodução; não tem pêlos nem barba, nem qualquer ardor 
por  sua  fêmea  :  embora  mais  ligeiro  que  o  europeu,  pois 
possui o hábito  de correr,  é muito menos  forte de corpo;  é 
igualmente bem menos sensível e, no entanto, mais crédulo e 
covarde;  não  demonstra  qualquer  vivacidade,  qualquer 
atividade Djalma; quanto à do corpo, é menos um exercício, 
um  movimento  voluntário,  que  uma  necessidade  de  ação 
imposta  pela necessidade: prive-o da fome e da sede e terá 
destruído simultaneamente a princípio ativo de todos os seus 
movimentos;  ele  permanecerá  num  estúpido  repouso  sobre 
suas pernas ou deitado dias inteiros.

 Buffon  é  enfático  na  descrição  do  indígena:  é  um  débil,  indolente.  A 

responsabilidade  de  a  natureza  ser  imperiosa  era  deste  homem que  não  havia  se 

esforçado para moldá-la e extrair pelo trabalho o que dela necessitasse. O ameríndio 

era  um  preguiçoso,  nos  escritos  de  Buffon,  que  não  fazia  esforço  nenhum  para 

conseguir seu sustento, aparecia  como um covarde também por sempre se colocar 

como um “animal de luxo” jamais trabalhando a natureza hostil. O naturalista confere 

a inferioridade do homem americano não apenas no caráter, com juízos morais, mas 

também na anatomia. O índio era inferior até nos órgãos sexuais, este não era capaz 

de ter paixão, calor por sua fêmea, era preguiçoso até para amar, era frio.
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A supervalorização  da natureza do Antigo Mundo num conjunto de outros 

elementos  conferia,  no  discurso  de  Buffon,  a  superioridade  da  Europa  e,  por 

conseguinte dos europeus. Pois, de acordo com CHAUÍ: 

“Quando  o  teórico  elabora  sua  teoria,  evidentemente  não 
pensa  estar  realizando  essa  transposição,  mas  julga  estar 
produzindo idéias  verdadeiras  que nada  devem à existência 
histórica e social do pensador. Até pelo contrário, o pensador 
julga que com essas idéias poderá explicar a própria sociedade 
em  que  vive.  Um  dos  traços  fundamentais  da  ideologia 
consiste, justamente, em tomar as idéias como independentes 
da realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais 
idéias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa 
realidade  que  torna  compreensíveis  as  idéias  elaboradas.” 
(CHAUÍ,1980;   p. 5) 

 

Dessa  forma,  faz-se  necessário  comprovar  a  inferioridade  das  espécies 

americanas  e  do  continente  para  afirmar  a  superioridade  da  Europa,  e  para  isso 

utilizavam-se dos demais continentes como e quando os interessavam, como observa 

Gerbi (1996,p.41): “...a Europa política e civil se definia então em oposição à Ásia e à 

África, a Europa física se solidarizasse com os outros continentes do Velho Mundo e 

afrontasse impávida o mundo americano”. 

Enfim,  nota-se  o  eurocentrismo  em  Buffon,  a  América  que  servira  para 

construir a riqueza européia e elevá-la como Império frente aos continentes africano e 

asiático,  deve  ser  diminuída  para  a  afirmação  da  superioridade  física  da  Europa, 

enquanto  nestes  outros  continentes  do  Velho  mundo  é  necessário  subtraí-los  a 

civilidade e a política, lembrem-se dos mouros. 

A idéia de Trópico como inferior direcionada ao Novo Mundo por Buffon foi 

considerada por sua abrangência, e também por se constituir numa tese, com objetivo 

de  legitimação  científica.  Logo,  tem-se  na  ciência  a  validade,  ou  tentativa,  da 

inferioridade da vida nas suas mais variadas formas circunscritas a uma região do 

globo  e  exatamente  determinada  pelas  condições  ambientais  dela,  no  caso  do 

naturalista, a América. 

Neste momento da idéia de inferno, outro colaborador na produção de teses e 

propagação da idéia no mesmo espaço-tempo foi Montesquieu. No livro “Do Espírito 

Das Leis”, publicado em 1748, o autor vai relacionar estreitamente a política com o 

7



ambiente geográfico. 

Conforme Montesquieu (1973a [1748] ,p.258):  “As leis estão estreitamente  

relacionadas com o modo pelo qual os diferentes povos procuram sua subsistência. É  

necessário um código de leis mais amplo para um povo que se dedica ao comércio e  

ao mar do que para um povo que se limita a cultivar suas terras.”  Fica claro, nesta 

citação,  que  para  o  filósofo  as  leis  acordavam  com a  forma  como o  homem se 

relacionava com a natureza. 

Para Montesquieu, a fertilidade e as condições do terreno tornavam a vida de 

alguns  povos mais  fácil,  do ponto de vista  da obtenção de alimentos  e,  portanto, 

menos trabalhosa,  o que a seu juízo moldava o povo a indolência.  Enquanto onde 

havia que se cultivar  arduamente,  os homens eram feitos ao trabalho.  Sendo mais 

empírico, Montesquieu dá exemplos e explicações:  “O que faz com que haja tantos  

povos selvagens na América é o fato de seu solo produzir por si próprio muitos frutos  

com os quais podemos nos alimentar”. (Montesquieu, 1973a [1748] , p.258)

É necessário ressaltar que em sua obra-prima Montesquieu não observou as 

leis apenas na natureza e homem americanos, mas em Lacedemônios, árabes entre 

outros. O paralelo entre a política  e ambiente  nos povos supracitados consistia na 

ausência do trabalho árduo, fazia o povo livre, destituído de amor e reconhecimento 

com a terra, assim nestas regiões o governo era de uma monarquia. Tendo em vista 

que  o  relevante  para  o  estudo  é  a  questão  determinista,  ela  posta  em relação  ao 

homem do trópico como um traço do pensamento de alguns pesquisadores do século 

XVIII.

Esta imagem de Trópico como algo inferior, e por vezes como inferno mesmo, 

contribui  para  a  construção  do  imaginário  da  região  como  inferior  à  Europa  nos 

aspectos  naturais,  na  formação  do  caráter  do  nativo  e  até  em  determinadas 

constituições políticas a partir do clima.

O papel da geografia no discurso da inferioridade

 

Entendendo o conceito de imaginário como uma construção social, e assim, 

construída  por  um grupo,  tem-se  apenas  certas  facetas  propagadas  acerca  de  um 

fenômeno,  marginalizando,  logo,  outras  interpretações.  A  imagem  hegemônica  se 

legitima e se reforça, pois, sem a atuação de outras imagens como discurso, ela é 
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inculcada, naturalizada, disseminada, e reproduzida.

O conceito de Trópico em si, simplesmente como uma região no mapa, já é 

uma abstração. A delimitação de uma zona que não se vê no terreno, mas como um 

exercício  teórico  para  o  entendimento  da  dinâmica  climática  englobando  demais 

aspectos  naturais  num  todo.  Uma  zona  tórrida,  onde  os  raios  incidem 

perpendicularmente, assim fazendo esta região a mais ensolarada, quente, como um 

recorte  arbitrário.  O  Trópico  visto  também  como  uma  representação,  além  da 

cartografia,  todavia  simbólico  apresentado  no  imaginário  como  uma  região  real, 

representada  mediante  a  concepção  européia;  onde,  como  visto,  criaram-se 

estereótipos dos povos e visões bem emblemáticas da natureza.

 Nessa  perspectiva,  a  leitura  dos  Trópicos  para  além  de  duas  linhas 

cartográficas, mas como uma representação se mostra no Brasil a partir de idéias em 

que parte dos próprios brasileiros se concebem como um povo festeiro, que sempre 

que possível foge do trabalho. Há uma disseminação na população em geral e até 

mesmo em escolas da idéia da indolência do indígena, e seu desdobramento na mítica 

“preguiça”  do  baiano  e  do  carioca,  o  mito  do  brasileiro  como  um povo  festeiro 

desinteressado no trabalho, grande promotor de feriados para se eximir do serviço. 

Essa noção somada a de inferioridade como já foi mencionada, aparece como uma 

questão ainda bem cara a Geografia.

Exatamente por ser a criação imaginária dos Trópicos imbuída de discursos de 

paraíso  e  inferioridade,  é  que  se  pretende  analisar  os  discursos  geográficos  neste 

imaginário.

A geografia nascia como ciência, no século XIX, adotando um discurso que já 

havia sido criado por naturalistas e filósofos: o determinismo natural visto a partir de 

comparações entre civilizados  e selvagens.  Apesar de o determinismo remontar a 

antigüidade, sendo considerado por determinados autores como Paulo César Gomes, 

um  ato  próprio  da  faculdade  de  refletir,  algo  inerente  ao  desenvolvimento  da 

linguagem e do pensamento. É, entretanto, (GOMES, 2002; p. 175) : “A ciência, em 

sua  forma predominante  desde  o  séc.  XVIII,  criou  uma forte  identidade  entre  o  

pensamento científico e a dedução determinista, muito embora esta identidade não se  

faça sem controvérsias”.

  Como bem afirmou Paulo César Gomes, a ciência no século XVIII sobre suas 

bases  positivistas  relacionava  a  racionalidade,  predominantemente,  estreita  ao 

determinismo. No discurso determinista nas ciências a partir do século XVIII, mais 
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precisamente na metade dele, quando surgiram alguns discursos de cunho científico 

na defesa de uma “inferioridade” dos Trópicos.

Este  geógrafo,  em  sua  análise  a  respeito  das  “vias  do  determinismo  na 

Geografia”, extraiu de Claval e explanou os momentos históricos que influenciaram a 

tradição determinista na Geografia. Destes momentos, o que interessa a esta pesquisa 

é o determinismo desenvolvido por naturalistas e filósofos do século XVIII. Quando 

são destacadas as obras deterministas mais conhecidas e propagadas, sendo estas as de 

La Mettrie, Buffon e Montesquieu.

A tese de Buffon e o pensamento de Montesquieu foram já expostos neste 

trabalho  com  o  objetivo  de  analisar  a  produção  da  imagem  de  inferioridade  do 

Trópico, e também de confrontar as idéias de naturalista e filósofo na produção da 

Geografia Moderna.

 A questão da natureza dos Trópicos como um dado condicionante a atuação 

do homem, o determinismo pautado em simples correlações com aspectos climáticos, 

enfim foi uma grande vertente da Geografia Moderna. Tendo seus sistematizadores se 

ocupado de viajar, pesquisar e relatar o embate entre os civilizados e os selvagens, 

que se dava em função da região em que estavam estabelecidos. 

Ratzel,  em  sua  obra-  prima,  Antropogeografia,  estabelece  os  campos  da 

Geografia,  um método,  e  a  própria  Antropogeografia,  além da  análise  da  relação 

homem-meio, na qual abordou o “embate” entre civilizados e selvagens:

 'A  denominação  de  “povo  primitivo”(povo  natural)  não 
indica um povo que viva na relação mais íntima possível com 
a  natureza,  mas  antes  um  povo  que,  se  nos  permite  a 
expressão, vive sob o  império desta. Ora, alguns etnógrafos 
sustentaram que o progresso da civilização não consiste senão 
em uma maior libertação do povo das condições naturais do 
território; ao contrário, podemos afirmar que  a diferença entre 
povo primitivo e povo civilizado deve ser buscada não no grau 
mas no tipo de ligação que existe entre o homem e a natureza.' 
(Ratzel, 1891, p.72)

 

Partindo do pressuposto da diferença, de uma distinção entre o povo natural e 

os civilizados, Ratzel faz a diferenciação da relação entre a técnica e transformação da 

natureza. O título de civilização reside no fato da população saber “usar” melhor as 

condições  naturais,  ou  seja,  saber  explorar  os  recursos.  Para  este  geógrafo  a 
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inteligência, razão, permite ao homem desenvolver meios para se tornar independente 

da natureza, contudo, é a mesma que oferece recursos que o fazem menos submetido 

a ela, na realidade o que há é uma nova forma de dependência.

No que diz  respeito  à  obra de Ratzel,  esta  pesquisa não irá  abordar  o  seu 

famoso “determinismo” geográfico,  batizado assim por Lucien Febvre. Até porque 

não se considera a análise do geógrafo como uma forma de determinismo estreito, de 

relação causa-feito, de modo que tais pressupostos climáticos impliquem diretamente 

em  certas  formas  humanas  inferiores  ou  determinadas.  Aliás,  a  esta  forma  de 

determinismo,  o  próprio  Ratzel  era  crítico.  A  respeito  das  pesquisas  de  Buffon, 

Montesquieu  e  Voltaire,  o  geógrafo  diz  (1891,  p.  35)   :  “  A  importância  desses 

escritores consiste na amplitude e não profundidade de suas idéias.” 

Entretanto,  apesar  de  Ratzel  não  assumir  as  proposições  de  Buffon  e 

Mostesquieu como portadoras de legitimidade científica, o discurso da inferioridade 

que estes  propagaram é claro em sua obra,  “Antropogeografia”.  Para notar,  basta 

analisar novamente a primeira  citação de Ratzel,  na qual o “povo primitivo”,  tido 

como natural, assim o é por não ter desenvolvido tecnologias para dominar a natureza, 

logo vive sob o império, os desígnios dela. A partir disso, já se tem um esboço da 

idéia de indolência,  pois é por não ter  sido explorada,  trabalhada que ela torna-se 

imperiosa frente ao homem, e simultaneamente tem-se o discurso da inferioridade.

 A  condição  para  ser  civilizado  é  ter  desenvolvido  meios  técnicos  para 

explorar a natureza; conforme a visão aqui analisada. Logo, o povo natural, selvagem 

se caracteriza por não ter desenvolvido meios para usar o máximo da natureza. Há 

explicitamente uma comparação qualitativa entre selvagens e civilizados, na qual ser 

civilizado é melhor, é ser superior. Antes de continuar esta análise, é preciso expor 

que o trabalho não pretende cometer anacronismo, deixando de levar em consideração 

o pensamento da época, e, então exigir alteridade de etnógrafos do século XIX. Até 

porque, se o que fazia o povo ser civilizado era ter desenvolvido tecnologias para 

explorar os recursos, ou seja, se o progresso chegava por meio da ciência e da técnica 

produzindo tecnologias para transformar a natureza. Atualmente, as coisas não são tão 

diferentes,  ou são?  Onde no século XIX,  lia-se  progresso,  no século XX;  lê-se 

desenvolvimento. 

O  antigo  embate  entre  civilizados  e  selvagens  toma  hoje  novos  valores  e 

significados,  na  diferenciação  entre  países,  regiões  e  populações  desenvolvidas  e 

subdesenvolvidas.  Afinal,  ser  desenvolvido  é  ter  uma  economia  forte  e  dominar 
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tecnologia  de  ponta,  quem  não  possui  estas  características  é  automaticamente 

[sub]desenvolvido, é submetido ao império de quem soube e tem meios para explorar 

os  recursos  naturais,  a  biodiversidade  que é  tão  ambicionada  neste  século,   e  em 

última instância o homem, ou seja, é inferior.

Ainda no campo da Geografia Moderna, que foi o ramo pesquisado no âmbito 

da disciplina,  Gerbi (1996; p. 423) revela que não obstante,  no século XIX a tese 

buffoniana não ser mais defendida no plano científico, ela é suscitada a fim de ser 

retificada, justificada , como observou em La Blache: 

“O genial Vidal de La Blache esforça-se  em explicar por que 
as extremidades meridionais dos continentes são relativamente 
despovoadas,  enquanto  os  esquimós  e  lapões  habitam  as 
mesmas latitudes  ao norte  ;  cita  a Terra  do fogo e ,  diante 
desta, na Antrártida, a Terra de Graham, e conclui: ' o esforço 
fracassou por falta de espaço; e a relativa inferioridade que se 
constata nos mamíferos do hemisfério austral parece estender-
se aos homens '”(LA BLACHE, apud GERBI, 1996)

Tendo em vista essa fala de Vidal de La Blache, pode-se ver com nitidez o 

papel da “tese da inferioridade das espécies animais na América”, que foi pelo mesmo 

Buffon estendida ao continente como um todo. O geógrafo ao comparar a ocupação 

das extremidades norte e sul, legitima o vazio demográfico abaixo do Equador pela 

inferioridade dos homens do continente, os ameríndios. Vê-se que as teses de uma 

inferioridade  espacial,  regional  e  conseqüentemente  humana,  dentro  da  lógica 

determinista, são veiculadas nos discursos dos geógrafos.

Considerações finais:

Conforme todas as imagens de Trópico que foram aqui analisadas e o discurso 

geográfico do século XIX vê-se a confusão que os próprios “insiders”  fazem, ora 

concebendo a  região como paraíso ora como inferno,  pois  assim a construção foi 

realizada.  Foi  num  misto  de  região  paradisíaca  e  inferior  que  se  construiu  o 

imaginário do Trópico, e por consequência ainda é visto deste modo, tal como na 

música de Chico Buarque.

No entanto,  se  esse imaginário  se  sustentou  internamente  foi  porque ia  ao 

encontro dos interesses locais, de certas hegemonias dos Trópicos. De acordo como 
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Moraes:

“ Parte-se da premissa de que as teorias vêm da realidade para 
os livros e não o inverso. Nos países da periferia acentua-se a 
ilusão  de  que  a  ciência  comanda  seu  autodesenvolvimento, 
pois a maior  parte do cabedal teórico utilizado é trazido de 
fora e chega numa formulação acabada.  Contudo,  a própria 
importação  responde  às  conjunturas  vivenciadas.  O 
conhecimento buscado é altamente seletivo e, neste sentido, a 
própria seleção seria um elemento explicativo das situações. O 
contexto interno explicaria os paradigmas e modelos teóricos 
assumidos, associando-se conhecimentos e interesses.”
(2004, p.113)

 Essa  concepção  geográfica  acerca  de  “nós”,  fortemente  enraizada  nos 

discursos, práticas e imaginário é fruto de ideologias estrangeiras que penetraram nas 

produções e falas por interesses de hegemonias. O que revela o quanto precisa ser 

repensada, reconstruída. Não que outros autores não tenham feito isso, ou que parte 

da  população  não  se  dê  conta,  mas  para  reforçar  a  idéia  de  Latino-América  por 

americanos,  Brasil  por brasileiros  como um todo,  e  não como imagem e discurso 

escolhido por um pequeno grupo dominante.

Nesse sentido a Geografia, a História e a Literatura são disciplinas européias 

que até quando se pretendem a narrativas,  pesquisas, e construções próprias como 

História da América, sempre são relativas a Europa. É sempre neste continente que se 

dá  os  grandes  feitos,  para  aí  então  gerar  efeitos  em continentes  como América  e 

África. Parte sempre do mundo, Europa, para a região, os demais continentes. Já no 

caso da Literatura, por muito tempo a literatura brasileira se prestou a copiar escolas 

da literatura mundial, ou seja, européia. (NAME, 2008; p.33)

Logo,  a  relevância  vai  para  além da reflexão,  mirando-se na  contribuição, 

claro que de uma forma bem humilde,  pois se tem consciência  das limitações  em 

relação à produção. Mas pretende-se a produção e conscientização de uma Geografia 

própria de “insiders”, assim como outras disciplinas. É claro que nenhum pensamento 

pode estar livre de influências, todavia é necessária a produção intelectual própria, 

não  sendo  apenas  uma  metamorfose  do  pensamento  hegemônico  sob  a  capa  de 

criticidade.

Na  Geografia  e  nas  ciências  sociais,  o  objeto  e  pesquisa  aqui  propostos 

tiveram a relevância de analisar a prática científica, que por mais que se apresente e 
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tente ser crítica se encontra imersa nos pilares de discursos produzidos por uma matriz 

hegemônica de produção intelectual, a européia. E não é  desqualificando o discurso 

europeu,  ou  tentando  promover  um  discurso  “nacionalista”,  nativista,  puramente 

“latino-americano”,  brasileiro,  que  acredita-se  colaborar.  Contudo  é  estabelecendo 

uma análise na qual se possa refletir até que ponto, um imaginário que aponta para 

elementos identitários,  uma identidade construída de fora para dentro e assimilada 

conforme interesses hegemônicos locais, diz de fato o que os brasileiros são, e limita-

os no que estes poderiam ser na produção acadêmica e como cidadãos autônomos. 

  Rerências bibliográficas:

CHAUÍ, Marilena. O que é Ideologia.1980. São Paulo: Brasilense, 1979.

COELHO,  Nelly  Novaes.  Colombo  e  Caminha:  Os  Primeiros  Cronistas.  In: 

BESSONE, Tania  (org).  América Latina:  imagens,  imaginação e  imaginário.  São 

Paulo: Edusp,1997.

COLOMBO, Cristóvão.  Diário da Descoberta da América,  Porto Alegre,  L&PM, 

1984.

GERBI, Antonello.  O novo mundo: história de uma polêmica: 1750 - 1900. Rio de 
Janeiro: Cia das Letras, 1996 [1904].

GOMES, Paulo Cesar  da Costa.  Geografia  e  Modernidade.  4  ed.  Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2002.

GOUROU, Pierre. Les pays tropicaux. Paris : Presses Universitaires de France, 1966 

[1947].

LAPLANTINE, François ; TRINDADE, Liana. O que é imaginário. 2 ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1997.

MONTESQUIEU, Charles- Louis de Secondat. Do Espírito das Leis. In: CARDOSO, 
Fernando Henrique e RODRIGUES , Leôncio Martins (tradutores).Os Pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973 

MORAES,  Antônio  Carlos  Robert.  Ideologias  geográficas.  5ªed.  São  Paulo 

14



:Annablume, 2005

MOREIRA, Ruy. O espaço e o contra-espaço: as dimensões territoriais da sociedade 

civil  e  do  Estado,  do  privdo  e  do  público  na  oredem  espacial  burguesa.  In: 

PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  GEOGRAFIA.  Território  territórios. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

                           . Marxismo e geografia : a geograficidade e o diálogo das ontologias. 

GEOgraphia,  Niterói,  Programa de Pós-Graduação (PPGEO), UFF, ano VI, n. 11, 

2004.

NAME,  Leonardo.  Por  uma  Geografia  pop:  personagens  geográficos  e  a  
contraposição de espaços no cinema. Rio de Janeiro, 2004. 278 f. Tese ( Doutorado 
em  Geografia)  -   Centro  de  Ciências  Matemáticas  e  da  Natureza,  Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2002a  [1996].

RATZEL,  Friedrich.  Antropogeografia.  In:  MORAES,  Antônio  Carlos  Robert 
(org).Ratzel. Editora Ática: São Paulo.1990 [1891]

15


