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Introdução 

Neste capítulo nos propomos a construir uma discussão sobre o método em Geografia a 

partir de uma visão epistemológica mais geral. Compreendemos que a identidade 

daGeografia é obtida pelo reiterado tipo questões que ela dirige aos fenômenos.A 

história da Geografia mostra como uma de suas principais tarefas tem sido a 

apresentação do mundo, de uma cosmovisão.A Geografia é assim o ramo do 

conhecimento que, desde um passado remoto, se consagra ao estudo e à especulação 

sobre as causas e formas de entendimento da dispersão espacial. Trata-se do campo ou 

área de interesse que reúne inúmeras tradições, todas preocupadas em compreender as 

razões pelas quais coisas diversas estão situadas em posições diferentes ou, por que as 

situações espaciais diversas podem explicar qualidades diferentes dos fenômenos, 

objetos, coisas e pessoas. Trata-se de uma forma de construir questões, ou seja, de 

compreender em que medida os sistemas de localização constituem elementos 

explicativos.   

Por conseguinte, não há propriamente um objeto de estudo particular, que 

historicamente se mantenha com exclusivo e central interesse, mas podemos dizer que 

as questões nesse campo sempre se orientaram para a compreensão da lógica dos 

sistemas de localização em variados objetos de estudo e temáticas.  

No mundo moderno esse ramo do conhecimento se estabilizou sob a denominação de 

Geografia. Ao se institucionalizar houve a regularização dos protocolos de pesquisa, dos 

temas mais correntes, dos procedimentos mais aceitos entre outras características que 

moldam e dão unidade à área do conhecimento. Evidentemente, a discussão 

metodológica incide sobre a delimitação e sobre os temas que devem ser abordados e, 



2 
 

nesse sentido, age também sobre a leitura que fazemos da essência dessa ciência 

geográfica em diferentes momentos e orientações. Entretanto, entendemos que há um 

pano de fundo comum aos debates metodológicos que marcaram esse campo de estudos 

e que corresponde à reflexão acerca do modo peculiar de se formular questões 

geográficas. Neste sentido, não se adota aqui uma perspectiva binária, apoiada na 

habitual dicotomia entre os domínios físico e humano da disciplina. Não se trata, 

necessariamente, de superar tal perspectiva, mas de propor um ponto devista alternativo 

a partir do qual se possa refletir sobre aforma de ver o mundo que caracteriza a ciência 

geográfica. 

Por tudo isso, é necessário ressaltar que a abordagem empregada neste capítulo não se 

assemelha a uma cronologia, ou seja, a um panorama sequencial das técnicas e 

procedimentos empregados por geógrafos ao longo do tempo. Tampouco se pretende 

reconstruir uma evolução da ciência geográfica marcada por rupturas e mudanças de 

paradigmas, enfatizando a correspondência entre movimentos, correntes ou escolas de 

pensamento e diferentes abordagens metodológicas associadas a matrizes científico-

filosóficas também diversas. Pretende-se, ao contrário, propor um percurso (em meio a 

outros, também possíveis), que ressalte e pondere oaporte de diferentes autores, ideias e 

tradições que contribuíram para a estabilização deste modo de fazer da Geografia que 

constitui o que denominamos o “olhar geográfico”. 

Estoicismo: o cosmos, a ordem, o sistema do mundo e a contemplação 

A história da Geografia tem demonstrado pouco interesse por um grupo de pensadores 

da Antiguidade Clássica, os estoicos. O propósito aquinão é o de apresentá-los com a 

merecida profundidade,nos restringiremos aos aspectos relacionados à demonstração 

proposta.  

Embora fossem pensadores muito diversos, reuniam-se em torno de alguns princípios 

fundamentais.O primeiro é o da unidade. Qualquer explicação deve se remeter ao Todo. 

Daí deriva o segundo princípio de que há uma conexão global de todos os fenômenos. O 

terceiro princípio afirma que essa conexão se estrutura sob a forma de um sistema. A 

palavra não foi criada pelos estoicos, mas ganhou notoriedade a partir da ideia deles de 

que o sentido só aparece pelo conjunto e na conectividade entre as partes. O quarto 

princípio estabelece que o veículo para o conhecimento é a observação racional das 

coisas, também conhecida como contemplação. Finalmente, o último, resultado dos 
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anteriores, acredita que há um desígnio final na ordem das coisas que se traduz na ideia 

de harmonia.  

Qualquer estudioso que tenha frequentado os textos geográficos produzidos até meados 

do XX, certamente terá encontrado inúmeras vezes, seja nos propósitos, seja até mesmo 

no vocabulário dos autores, pontos em comum com essa síntese. Não imaginemos que 

essas similaridades sejam fortuitas. 

O estoicismo se pergunta sobre a ordem que estrutura o mundo, sobre os instrumentos 

para conhecê-la e, finalmente, sobre como nos conduzir nele. Por isso, se pronuncia 

sobre três campos: o da física, o da lógica e o da moral. A unidade é dada pela razão, 

uma espécie de substância que se apresenta nessas três esferas. A racionalidade que 

produz o mundo recebe o nome de Cosmos. Se a unidade é o primeiro postulado, o 

desafio é pensar a diversidade do mundo, seres, formas, manifestações, e ver nesse 

espetáculo variado um encadeamento, uma ordem. A física é o resultado da ação do 

princípio organizador e coincide em parte com o temário hoje atribuído à Geografia. Aí 

se discute a ordem do mundo, como ele é constituído e suas regras de funcionamento1. 

A contemplação é o veículo para o conhecimento.Ela é o fruto da observação atenta da 

diversidade aliada ao arguto raciocínio que procurauma ordem cósmica, para além do 

aparente caos(Vernant,1962). O raciocínio gera uma imagem, objeto da contemplação. 

A palavra Mundo, como tradução do Cosmos grego, indica esse significado de coisas 

ordenadas em um espaço, o todo ou o conjunto de todas as coisas. Desenhar o mundo, 

vê-lo, se exprime sob uma forma material, mas é fruto de uma ordem mental, que 

estabelece princípios e relações que serão como um guia para a observação. Assim, o 

resultado dessas relações e desses princípios, traduzidos graficamente, só será 

conhecidoquando o desenho for feito e pensado. A imagem “faz aparecer”, não é a 

simples ilustração, como um objeto secundário e previsível. Ela é portadora de sentidos 

próprios, são eles que aparecem e se exprimem graficamente. Desenhamos para pensar. 

Entre os pensadores estoicos que têm relação com a Geografia,Estrabão (64 a. C.- 21 d. 

C.) é sempre o mais citado. Sua obra foi preservada e nela são encontradas referências a 

uma série de outros autores, sobre os quais pouco foi conservado (Diógenes Laércio, 

2006: 124). Esses pensadores trataram da formae da medida da terra, dos fenômenos 

                                                           
1 Isso inclui a ideia de physis e a discussão sobre o sistema da ordem cósmica que encontra inúmeros ecos 

nas discussões epistemológicas da Geografia atual. (Diógenes Laércio, 2014 [século III]).  
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naturais, das descrições de lugares e de povos e de suas localizações, por isso são 

autores de mapas e globos. Ao citá-los, Estrabão os torna legítimos antecessores. Ele 

atribui a Homero o pioneirismo do conhecimento geográfico sistemáticonas descrições 

do mundo heroico da Odisseia e da Ilíada. Depois, volta-se para Erastóstenes e discute o 

mapa do mundo habitado feito por ele. Sua preocupação é com o desenho que apresenta 

e descreve o mundo. Sobre a grade que estrutura a base, com linhas, massas 

continentais, mares, etc. são localizadas as informações. Trata-se por isso de um sistema 

que pode ser visualizado em um desenho ou mapa, ou pode ser exposto em um discurso 

que segue a organização sistemática dos atributos reagrupados por lugares. A noção de 

sistema impõe que cada parcela esteja necessariamente solidária e interligada a um 

conjunto. 

O sistema do mundo não era, no entanto, a perfeição de um estado dado e eterno. Zenão 

de Cítio (340-264 a. C.) observou que os solos se nivelam, os mares se retiram, o 

universo se corrompe (Diógenes Laércio, 2014 [século III]: 126). Mais tarde, Posidônio, 

também como Zenão, procurava na observação as relações que estruturam o mundo. As 

coisas seguem uma ordem. A observação a revela. 

Segundo Estrabão, a mais exata reprodução da Terra seria uma esfera como aquela 

planejada por Crates de Tebas (365-285 a. C.). Ela teria, porém,que ser muito grande 

para “receber sem confusão todos os detalhes importantes de serem oferecidos ao olho 

em uma imagem suficientemente exata”. Dada a quase impossibilidade da tarefa,seria 

melhor inscrever a Terra sobre uma superfície plana:  

“[E]m lugar de círculos (...)tracemos linhas retas, o pensamento pode sempre 

transportar a uma superfície circular e esférica as figuras e dimensões que os olhos 

veem representados em uma superfície plana”. (Estrabão, 1867:190, vol. II). 

A organização da Geografia nos moldes propostos por Estrabão precisa primeiramente 

“tentar determinar o mais simplesmente possível a figura e a extensão dos países que 

devem encontrar lugar no mapa da terra habitada (...) Com esse primeiro esboço feito, 

devemos proceder a uma descrição detalhada das diferentes partes da terra habitada: 

esse é o plano que anunciamos”. (Estrabão, 1867:193, vol. II). Ele assim o 

cumpriu.Esquecido depois, Estrabão ganhou novamente relevo a partir de sua tradução 

para o latim no século XV e inspirou o projeto renascentista dasCosmografias. 
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A Geografia de Ptolomeu (90-168 d. C.) também teve sua primeira tradução para o 

latim feita no início do Século XV2. Como seu antecessor Estrabão, Ptolomeu também 

queria pensar a variedade do mundo, mas deu prioridade a uma via diferente:sua meta 

era desenhar um mapa preciso do mundo conhecido – “apresentar a Terra como uma 

unidade e continuidade” (Ptolomeu, 1828: 1, vol. I). A imagem da terra mostraria os 

princípios harmônicos que se escondiam no aparente caos da diversidade. A 

contemplação da ordem viria da imagem do Cosmos estampada no mapa, construído 

com o uso do instrumental concebido como o mais apto para desenhar com precisão 

essa imagem, a matemática3. O mapa do mundo “deve se apoiar nas descrições que 

encontramos nos relatos de viagens. (...). Mas devemos nos garantir na geometria e na 

astronomia”. (Ptolomeu, 1828: 5, vol. I) 

Em sua Sintaxe Matemática, também conhecida pelo nome árabe de Almagesto, 

Ptolomeu apresenta a terra segundo um modelo geométrico,o que permite estabeleceras 

latitudes, as longitudes, o cálculo da duração dos dias, os climas (como zonas de 

latitude, as klimatas) e, por fim, construir materialmente uma esfera celeste e seus 

movimentos. A partir desse modelo Ptolomeu propôs sua “Geografia” como “a 

representação pelo desenho (graphè) da parte conhecida da Terra em sua totalidade e 

das coisas a ela conectadas” (Jacob, 1991:128). 

Ele viveu no tempo do chamado estoicismo imperial de Marco Aurélio (121-180 d. C.) 

e sua obra corresponde ao apogeu de uma longa tradição no conhecimento sobre os 

lugares. Os mapas, para Ptolomeu, assim como para Estrabão, eram imagens, eikôn, 

construídas a partir de um olhar aéreo que é capaz de imaginar e imprimir uma forma. 

Esse modo de olhar tem até mesmo um nome para os gregos: Kataskopos. Trata-se de 

uma operação de abstração visual fundamental, já que a Terra não se oferece 

diretamente ao olhar como os Céus.  

Construir uma imagem a partir do olhar que, abstratamente, se coloca numa posição 

elevada é um dos traços mais marcantes do estoicismo. Esse olhar situa o observador 

fora do ponto de vista comum. Ele recoloca as coisas dentro de um contexto mais largo, 

                                                           
2O livro recebeu o nome de “Cosmografia” e teve imediatamente três sucessivas edições. Os navegadores, 

viajantes e cosmógrafos, tinham um exemplar ou uma cópia. A tradução de Nicolas o Germânico atribuiu 

o nome de Geografia à obra de Ptolomeu. (Aujac, 2012:174) 
3Para Ptolomeu só a contemplação do Todo poderia ser fonte do conhecimento. Note-se que muitos 

geógrafos modernos, entre eles, Carl Ritter, Alexander von Humboldt, EliséeReclus e Vidal de laBlache, 

usaram a ideia de contemplação e expressões como “face da Terra”, “fisionomia terrestre”, “imagem do 

todo”, entre outras similares, para caracterizar a Geografia. 
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relativiza grandezas e, sobretudo constitui um exercício fundamental de abstração. Ver 

as coisas de outra forma, desenhá-las pela imaginaçãoque move o olhar, deslocando-o 

para uma posição elevada, é um exercício que permite um recuo, uma distância e tudo 

isso nos ajuda a pensar melhor sobre elas. Esse olharnão é uma simples expressão 

estilística ou metafórica. Ele deve ser um instrumento que registra e desenha. Os 

melhores meios para a construção da imagem da Terra resultante desse olhar eram 

matemáticos, geométricos, uma vez que garantiriam o respeito às proporções, às ordens 

de grandeza e às posições relativas entre as diversas coisas figuradas. A produção de 

uma imagem da Terra ocupao centro do projeto ptolomaico. 

Vemos, portanto, que as imagens no estoicismo se opõem frontalmente à concepção de 

Platão (428-348 a. C.), para quem elas são uma “imitação”, simulacros de algo que 

incompletamente representam, como nos ensina o conhecido mito da caverna. O 

platonismo gerou e gera ainda forte desconfiança em relação às imagens, e foi 

largamente seguido por sistemas religiosos e por muitos intelectuais, até os dias de hoje. 

Os movimentos iconoclastas, na história e na ciência, atestam essa desconfiança com as 

imagens. Asuspeição diante delas foi estendida contemporaneamente por influentes 

pensadores – Foucault, Lacan, Debord, entre outros – que as acusam de serem 

produzidas pelos poderes sociais que eles denunciam. A assim chamada “frenchtheory” 

teve grande repercussão e difusão (Jay, 1995). Nela apoiados, alguns geógrafos 

denunciam a “exitosa estratégia” de falsificação veiculada pelas imagens (Mitchell, 

2000). Só recentemente se começa a contestar essa desconfiança na pesquisa com 

imagens em Geografia (Cosgrove, 2008). 

As imagens para os estoicos não são,no entanto, meras imitações.O mapa de Ptolomeu é 

um instrumento que pretende “fazer ver”, provocar o raciocínio, ou seja, é um 

instrumento para o conhecimento. Ele estabilizou uma grade geométrica de referência, 

as coordenadas geográficas, justificou essa escolha, criou e descreveu um sistema de 

tabelas organizadas de acordo com a localização. Organizou os fundamentos de uma 

espécie de arquivo que poderia ser corrigido: “se retificações se fizerem necessárias 

pelo progresso na informação, pode-se anotar à margem, nos brancos que se encontram 
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nos mapas regionais” (Ptolomeu, 1828:2, vol. II, livro I). Esse conjunto de informações 

compõe um banco de dados que ao final geraria um mapa4. 

Dessa organização das informações derivavam três tipos de observação: posição, forma 

e tamanho. Segundo Aujac (2012:186), Ptolomeu “organiza um sistema coerente, claro, 

perfeitamente articulado, em que todas as peças são solidárias”. Não é possível chamar 

esse procedimento de outra forma senão como um sistema de informações geográficas.  

Sob esse ângulo, os trabalhos de Estrabão e de Ptolomeu sãosemelhantes, embora 

tenham se dedicado a modos específicosde apresentação do mundo: Ptolomeu se ocupa 

de sua expressão geométrica,e Estrabãoda diversidade sistemática das partes que o 

compõem. Não há contradição na concepção do projeto da Geografia. As ênfases eram 

diversas, mas a obra uma só: a apresentação da “imagem” do mundo obtida pela 

notação das localizações e dos aspectos contidos em cada uma delas. 

Na bibliografia especializada da história da Geografia, Estrabão comparece como o pilar 

da Geografia descritiva, regional e empirista e Ptolomeu como o bastião da Geografia 

matemática, abstrata e geral. Eles foram capturados pela visão dicotômica que se impôs 

na disciplina a partir dos anos 1930. O olhar retrospectivo contaminado por querelas e 

disputas que são muito posteriores impediu que víssemos a unidade de propósitos 

subjacente a um grande conjunto de pensadores e obras comprometidos com o projeto 

de construir um sistema ordenado de apresentação da terra conhecida:a Geografia. 

Cosmografias renascentistas: relatos, mapas, pinturas e o TheatrumMundi 

No Renascimento, com a redescoberta das obras de Estrabão e de Ptolomeu e sua 

difusão pelos círculos intelectuais europeus, houve um forte estímulo à produção de 

novas apresentações do mundo. Esse impulso era também solidário da grande aventura 

das viagens exploratórias e da descoberta de novas terras no globo. Sabemos, por 

exemplo, que Cristóvão Colombo (1451-1506), entre outros navegadores e 

descobridores, foi um atento leitor de Ptolomeu. 

Voltou a se difundir uma forma de olhar o espaço que lembrava a “visão de cima” 

recomendada pelos estoicos, um abstrato olhar aéreo segundo variadas inclinações que 

                                                           
4 Não se sabe se Ptolomeu o desenhou, mas o protocolo para fazê-lo e as informações necessárias estão 

todas reunidas em seu texto. A imagem apresentada pelos bizantinos como sendo o mapa de Ptolomeu era 

o produto direto desse texto. 
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expande os horizontes do “visível” ecria recortes espaciais que,sem serem 

“naturalmente” vistos, são facilmente assimiláveis.    

Em relação à Antiguidade houve, no entanto, uma reconfiguração, tanto do ponto de 

vista gráfico como da descrição textual.As cosmografias reuniam a soma de 

conhecimentos organizados por temas, guardando a perspectiva de mostrar a coesão 

final do todo. Sua peculiaridade eram os textos sempre acompanhados de farto material 

gráfico, de figuras e de mapas (Broc, 1980; Lestringant, 1991). 

Tratava-se de explicar, de forma geral e sistemática, a variedade dos fenômenos que 

ocorriam e suas múltiplas conexões. A cosmografia de Martin Waldseemüller (1470-

1520), de 1507, Universaliscosmografia,foi uma das primeiras eo mapa já era 

acompanhado de um texto intitulado Cosmographiaeintroductio. Apresentava-se como 

uma continuação do trabalho de Ptolomeu (o busto dele figura no mapa) e trazia o 

desenho das novas terras a oeste às quais era atribuído, pela primeira vez, o nome de 

América. 

A Cosmografia universal de Sebastian Münster (1488-1552), de 1544, é reconhecida 

como um modelo no gênero. O plano da obra começa por uma discussão da física da 

terra e dos princípios matemáticos necessários à sua descrição, depois se dedica a 

comentar a dispersão da espécie humana que se seguiu ao Dilúvio e, logo após, organiza 

a descrição por continente: Europa, Ásia, “Novas terras” e África.  

Em Gerard Mercator (1512-1594) se encontra a mesma disposição de criar “um estudo 

de todo o projeto universal que une os céus à Terra e da posição, movimento e ordem de 

suas partes” (Crane, 2003). Depois de uma versão corrigida da obra de Ptolomeu, 

Mercator compõe enfim, o Atlas sivecosmographicaemeditationes de fabrica mundi et 

fabricate figura (Atlas ou meditações cosmográficas sobre a fabricação do mundo e a 

figura do fabricado), com 107 mapas, publicado em 1594. Ele criou esse novo formato 

de livro composto por um conjunto de mapas e o batizou como Atlas. Evidentemente, 

trata-se de mais um artefato a se somar aos outros nessa divulgação de imagens do 

mundo.  

Para Denis Cosgrove (1948-2008), o trabalho do também holandês Abraham Ortelius 

(1527-1598), o TheatrumOrbisTerrarum, de 1570, é uma espécie de “narrativa 

espacial” (Cosgrove, 2003). Segundo ele, essa coleção de mapas acompanhada de 
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comentários está carregada de referências ao estoicismo: a unidade do mundo, a retórica 

do universalismo, o cosmopolitismo, a unidade na diversidade, uma ordem natural que é 

moral ou ainda a apresentação do mundo através da metáfora do teatro. Ainda segundo 

Denis Cosgrove (2003), o ideário contido no Atlas de Ortelius marcará, mais tarde, a 

Geografia no Iluminismo. 

O pintor PieterBruegel (1525/1530 – 1569) era amigo próximo deOrtelius. Talvez 

inspirado no “olhar de cima” dos estoicos, ele tirou partido das variadas possibilidades 

de deslocamento do olhar panorâmico e criou em seus quadros muitas composições 

inovadoras à época. Isso deu origem ao que mais tarde ficou conhecido como 

Weltlandschaften ou überschaulandschaften (paisagem panorâmica), que começou a ser 

praticado com grande mestria em vários países. Muitas cidades são a partir de então 

cartografadas seguindo uma perspectiva planimétrica e acompanhadas de perfis. Nada, 

no entanto, é mais significativo dessa popularização de imagens da Terra do que a 

reprodução, em 1655, dos três globos hemisféricos planos no piso da Prefeitura de 

Amsterdam, maior construção pública da época (Brotton, 2014:288). Eles foram 

originalmente desenhados pelo holandês Joan Blaeus (1596-1673), cosmógrafo da 

Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Na última publicação de Blaeus, nunca 

terminada, a Geografia é assim anunciada no título: “Geografia, primeira parte da 

Cosmografia de Blaeus na qual os mapas do mundo são apresentados diante dos olhos, 

elucidados com descrições” (Krogt et al, 2011). Nada mais significativo, naquela que 

foi uma das últimas grandes cosmografias renascentistas, que se anuncie sucintamente 

em seu título todo o programa que caracterizou uma época.  

A ideia contida nas cosmografias é da Terra concebida como um grande palco de 

eventos, o theatromundi. A palavra grega teatrocontém a ideia de contemplação e 

significa literalmente “lugar para olhar”. Soba inspiração da doutrina cristã o teatro era 

visto como organizado para um único espectador, Deus. Diversas cosmografias 

começavam com relatos da criação inspirados nos textos bíblicos da Genesis. Assim 

ocorre na Cosmografia Universal de Münster ou naquela de Mercator.  

Nas versões mais pagãs, o theatromundiera a cena onde as pessoas atuavam e eram 

simultaneamente os espectadores (Besse, 2003). Para Justus Müller-Hofstede(1998), 

Bruegel, por exemplo, coloca nas vistas panorâmicas a atividade humana, laboriosa e 
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razoável, em oposição à grandeza da natureza. Nesse caso, os homens não são passivos 

atores do teatro do mundo, são seus produtores. 

Nos dois casos, sejam os homens mais ou menos autônomos em relação aos desígnios 

divinos, há uma ideia de que o conhecimento provirá da observação metódica e 

contemplativa dos eventos uma vez que há neles essa concepção de um plano geral, 

ordenado e teleológico. As cosmografias abandonam uma ordem cósmica natural do 

estoicismo e procuram um plano ordenado que é, pelo menos em parte, teológico. 

Segundo Clarence Glacken, essa teologia natural que procura sinais da criação e dos 

relatos bíblicos na observação da natureza somente será superada a partir do século 

XVIII, “pouco a pouco, com Buffon, Humboldt, Lamarck e Darwin”. (Glacken, 

1967:137).O processo de secularização da imagem foi gradativo. O visual passa a ser 

associado à ideia de medida, sobretudo após o Renascimento. Ele se distingue do 

narrativo, ganha independência. O desenvolvimento da perspectiva, a proposta de 

geometria analítica de Descartes e toda a secularização do conhecimento científico 

culminou no Iluminismo. O pensamento geográfico do século XVIII testemunhou esse 

movimento: o texto é separado do mapa e os mapas não se confundem mais com outras 

imagens (Woodward, 2007). 

Se julgássemos apenas pelas imagens, poderíamos dizer que elas se libertaram antes dos 

textos, afinal, em 1290, o mapa-múndi de Hereford, que apresenta o mundo segundo 

uma analogia com o corpo de Cristo e com a história religiosa “é chamado de “estorie” 

(história); em 1507, o mapa de Waldseemüller se autodenomina cosmografia, a ciência 

que descreve a Terra e o céu”. (Brotton, 2014:170). 

O mapa de Hereford só pode ser entendido se deciframos as analogias com a história 

bíblica, logo, dependemos de uma narração que é externa à imagem para alcançarmos 

seu sentido.A imagem funciona, portanto, como mera ilustração da narração.No mapa 

de Waldseemüller, ao contrário, a descrição mostra o mundo segundo um sistema de 

ordenamento das informações que é locacional e a notação segue objetivamente esse 

sistema, o sentido é buscado na imagem,tal qual a percebemos. Incorrermos no abuso de 

ver nela algo que não está ali, a mão de Deus, a ordem divina, o equilíbrio das partes, ou 

o que for, mas a imagem descritiva não depende desses sentidos para se mostrar, por 

isso é aberta e deixa sempre aparecer um sentido que pode ser concorrente com aquilo 

que porventura se quer impor. Isso quer dizer que as formas de apresentação do mundo 
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e suas imagens podiam partir da sistemática observação para a abertura de inéditas 

conexões explicativas e de objetivas construções lógicas. Foi isso o que aconteceu. 

Geografia e modernidade: sistemas físicos e sistemas lógicos, descrição e fisionomia 

Entre os anos de 1756 e 1796, o renomado filósofo Immanuel Kant (1724-

1804)ofereceu cursos de Geografia na Universidade de Königsberg.Um texto conhecido 

como Geografia física(Kant, 1999 [1802]) é composto pelas notas desses cursos e foi 

estabelecidopor seu discípulo Friedrich T. Rink (1770-1821). Os princípios do curso se 

apresentam na parte intitulada Descrição física da Terra. Aí lemos: “Toda descrição do 

mundo e da Terra, se quer ser sistema, deve começar com a ideia de conjunto” (Kant, 

1999 [1802]). Ainda segundo Kant, a classificação de um conjunto de coisas pode ser o 

resultado de dois tipos de procedimento. No primeiro, denominado por ele como lógico, 

as coisas são examinadas individualmente, como unidades, e são reagrupadas sob 

critérios lógicos. Já no segundo tipo de procedimento, as coisas devem examinadas no 

interior da situação na qual aparecem, dentro do conjunto original do qual fazem parte. 

É necessário tomar as coisas como elementos situados, em referência à posição que 

ocupam nesse conjunto, nas relações de vizinhança, distancia, cooperação, associação 

ou pela situação espacial que possuem. Por isso, segundo Kant, essas duas formas de 

proceder podem ser denominadas respectivamente de: lógica e física.  

A primeira, mais conhecida pela ciência, parte da observação das características dos 

diversos indivíduos que são reunidos por um dado critério em um grupo. O exemplo 

trazido por Kant é a classificação das plantas proposta pelo naturalista Carl Lineu 

(1707-1778). A partir da observação dos órgãos reprodutores, as plantas poderiam ser 

reunidas em classes. A classificação tem como base um critério que aproxima ou 

distingue plantas, independentemente da sua origem ou de sua situação em um local. 

Em outros termos, a “proximidade” nesse caso é lógica. 

Já no segundo procedimento apresentado por Kant, denominado como físico, as plantas 

deveriam ser classificadas “com a ordem da natureza, segundo o lugar de seu 

nascimento ou os lugares em que a natureza as colocou” (Kant, 1999 [1802]). Dessa 

maneira, a classificação, ou a forma de pensar, não é guiada pela procura de 

similaridade entre os indivíduos, ao contrário. Parte-se e guarda-se a diversidade, pois 

devemos refletir sobre as coisas tal como aparecem no mundo, dentro das condições 

pelas quais se mostram e como partes dos conjuntos dentro dos quais se apresentam. 
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A condição que nos garante essa observação da diversidade é a obediência ao princípio 

da localização – as coisas são diversas, mas estão juntas em um lugar. Podemos pensa-

las a partir das relações vinculadas à localização, do que deriva o fundamento da 

conexão.É de se notar que, cem anos mais tarde, as ideias de localização e de conexão 

foram identificadas como os princípios básicos da Geografia Humananascente 

(Brunhes, 1910). 

Ora, se recuarmos algumas décadas no século XVIII, encontraremos naobra de 

Montesquieu (1689-1755) e, especialmente,em O Espírito das Leis (1748), uma 

filosofia moral fundada no reconhecimento dadiversidade dos povos e das nações, e que 

se interrogaacerca das causas localizadas (sejam elas físicas, demográficas, econômicas, 

territoriais, etc.) que poderiam determinar tal variedade (Broc, 1969: 62).Não por acaso, 

de acordo com o historiador do pensamento geográfico Clarence Glacken, o Espírito 

das Leis teria marcado uma “bifurcação na pré-história das ciências sociais, 

pavimentando o caminho que conduziria [no século XIX] à geografia humana”. 

É certo que na historiografia das ciências sociais, e mesmo entre os contemporâneos de 

Montesquieu, alguns postulados contidos no Espírito das Leisforam duramente 

criticados, em particular o conjunto de proposições que se convencionou denominar de 

Teoria dos Climas, em virtude do seu caráter “fatalista” ou ainda por sua vinculação 

àdoutrina do determinismo ambiental. De fato, nos capítulos dedicados à relação entre 

as leis e a “natureza do clima”, Montesquieu estabelece uma associação mecânica entre 

uma causa física (a temperatura) e uma cadeia progressiva de efeitos fisiológicos, 

psicológicos e coletivos, partindo do organismo individual até chegar ao caráter 

nacional de um povo.  

Entretanto, como já destacado por muitos de seus comentadores, o interesse da obra de 

Montesquieu não está circunscrito à querela do determinismo ambiental, tendo em vista 

que a própria definição do “espírito” das leis expressa as diversas relações que estas 

podem ter com fatores diversos, os quais incluem o clima (entendido como a variação 

latitudinal de temperatura, ou, mais especificamente as zonas climáticas)mas também a 

fertilidade dos solos, a posição geográfica, a extensão territorial, o gênero de vida dos 

povos, a religião, as formas de parcelamento das terras, a riqueza e o tamanho da 

população, o comércio, os costumes, etc. (Glacken, 1967; Broc, 1969)Assim, pode-se 

afirmar que Montesquieu estáempenhado em inventariarasdiversas causas que, 
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associadas espacialmente, configuram cada situação singular.Além disso, ao assumir 

que o papel desempenhado por cada causanos conjuntos analisados (nações, 

continentes, etc.)é variável, O Espírito das Leis constrói um pensamento aplicado 

paraorientar a ação legisladora, a qual deve se adaptar a um conjunto complexo de 

determinações, seja para tirar partido delas, seja para contrapô-las (Volpilhac-Auger, 

2013).Cumpre, portanto, enfatizar que, à luz do objetivo que nos guia nesta exposição, a 

filosofia moral proposta por Montesquieu se fundamenta em uma forma física de 

pensar.  

Dito isso, torna-se necessário discutir o meio de acessar esta forma de pensar, ou seja, o 

método para se construir um sistema físico. Ainda de acordo com Kant, este acesso é 

obtido pela descrição. Que não se confunda aqui descrição com o inventário exaustivo. 

Trata-se de uma descrição que busca os vínculos e associações, que coloca coisas em 

relação sem partir de um critério estabelecido a priori e externo. A descrição busca um 

entendimento na maneira como os fenômenos aparecem, como se relacionam, como se 

conectam. A expressão “sistema” não deixa dúvidas sobre esse fundamento interativo 

dos fenômenos observados. A descrição é, por isso, o produto de uma forma de pensar, 

uma classificação física sistemática fundada segundo o espaço. 

Na tradução francesa da obra de Kant, os editores chamam a atenção para o tipo de 

descrição por ele proposta, uma descrição viva que é capaz de evocar uma cena ou um 

fato como uma imagem. Por isso, dizem eles, se aproximaria de uma cartografia. 

(Prefácio, Kant, 1999 [1802]: 31).A construção dessa forma de pensar “física”, ou 

geográfica, teria sido assim afirmada desde sua primeira formulação moderna com 

Kant. As imagens têm a capacidade de impor aos olhos do observador aquilo que ele 

habitualmente olha, mas não vê. As escolhas do que figurar, dos conteúdos das imagens, 

e as alternativas de como fazê-lo (ponto de vista, escala, composição, distancias, relação 

ente os planos etc.) são elementos de julgamento e de conhecimento.  

Há inúmeras evidências de que Alexander von Humboldt (1769-1859), um dos 

pioneiros da Geografia moderna,tenha lido as obras de Kant, como, aliás,o fizeram 

grande parte dos intelectuais de sua geração. Certo éque compartilharam um espaço 

intelectual semelhante nos quais determinadas questões apareciam. Uma delas,central, 

indaga sobre as possibilidades de se produzir conhecimento científico e os instrumentos 

teórico-metodológicos que poderiam ser uteis. A localização figura como uma das 
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primeiras condições. A segunda é a diversidade, seja de um elemento ou, como é mais 

comum, a figuração de vários deles unidos pelo enquadramento de um espaço. 

Desde a publicação de seu Essaisurlagéographiedes plantes, em 1805,uma 

imagem,aNaturgemälde, ocupava um lugar privilegiado em sua exposição. Não era 

mera ilustração de um propósito antes explicado no texto, tampouco era um exemplo 

puramente mimético de algo existente, nem uma pintura no sentido comum desse termo. 

Trata-se de um perfil de montanhas. Do lado esquerdo, apresenta os aspectos 

visíveisque variam com a altitude, a densa vegetação e sua gradativa diminuição, logo 

depois as rochas nuas e, acima delas, as neves. No lado direito do desenho, estão 

assinaladas as diferentes espécies vegetais, dispostas também segundo a altitude. 

Notasindicam o limite máximo de altitude alcançado por algumas espécies.  

Ocupando duas largas faixas nas extremidadesdo desenho, estão dispostas vinte 

colunas. Cada uma contém informações sobre diferentes aspectos que variam segundo a 

altitude: refração, visibilidade, cultivos, fenômenos elétricos, força gravitacional, tipos 

de animais, composição química do ar etc. Os dados nas colunas podem ser lidos de três 

formas: no sentido vertical, comparando as modificações sucessivas de um aspecto 

segundo a variação da altitude; no sentido horizontal, comparando e fazendo 

correspondências entre as variações de diferentes aspectos segundo a altitude; e a 

terceira, relacionando os dados expostos nas colunas com as espécies vegetais anotadas 

sobre o desenho e correlacionando-os ao aspecto visível que nos é dado pela figuração 

da montanha no desenho. 

Dois aspectos fundamentais do conhecimento geográfico estão presentes nessa prancha: 

localização e situação das plantas. Sabemos onde aparecem em termos de altitude, 

sabemos também que outras espécies estão situadas em posições relativas e sabemos, 

por fim, as condições ambientais assinaladas nas colunas. Há muitas possibilidades de 

associações entre os dados assim expostos. As associações estão sempre relacionadas à 

localização das informações, sejam elas as espécies vegetais, sejam as outras 

informações aí anotadas segundo o critério da altitude.  

A imagem da Naturgemälde de Humboldtapresenta informações localizadas, situadas, 

e, por se apresentarem em conjunto, ou seja, sobre um mesmo plano, organizado 

segundo o lugar que ocupam, compõem aquilo que normalmente chamamos de um 
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sistema, nesse caso de um sistema físico. Que fique, portanto, registrado que na prática 

e de maneira muito própria Humboldt construiu aí um original sistema de informações 

geográficas. 

Ele foi o pioneiro em agregar múltiplos fatores situados e a não considerar as plantas 

apenas isoladamente, mas sim os conjuntos, a fisionomia como se dizia. Lembremos 

que a palavra fisionomianasce da junção dephysys (a natureza, como princípio e como 

forma) e nomos (normas). Assim, a maneira pela qual as coisas se apresentam, sua 

imagem, sua fisionomia, é a tradução de sua natureza e das leis que a regem. Trata-se do 

nascimento da biogeografia, que integra elementos tomados em múltiplas combinações, 

resulta em uma verdadeira tipologia dos seres vivos em determinados ambientes e da 

discussão das leis que regulam esse conjunto.Encontram-se aí também elementos de 

uma abordagem teórico-metodológica que, mais tarde, a partir da obra de Ernst Haeckel 

(1834-1919), ficaria conhecida como ecológica (Ribeiro, 1999). Por isso, talvez, muitos 

anos mais tarde, a assim chamada escola sociológica de Chicago ou Ecologia Humana, 

buscou na “proximidade espacial”, construída nas cidades, um meio de interpretar 

determinados comportamentos e dinâmicas e, em grande parte, usou para isso conceitos 

desenvolvidos na biologia vegetal. 

Evidentemente, Humboldt não foi o primeiro a reunir informações ordenadamente 

segundo um princípio de localização, agregadas sobre um mesmo plano e formando um 

conjunto coerente. Conhecemos, desde a Antiguidade, sistemas de informações 

geográficas que se configuram sob a forma de mapas. As possibilidades de traçar 

conexões, comparações e análises pelo comportamento das diferentes variáveis contidas 

em um mapa são inúmeras. Esses elementos formam um conjunto, mas as conclusões 

que podemos tirar dele não estão fechadas em uma “narrativa” pré-estabelecida. Os 

mapas são objetos descritivos que guiam nosso olhar e nos fazem pensar, são as 

imagens mais tradicionais de um sistema de informações geográficas. A originalidade 

do trabalho de Humboldt consistiu em uma nova forma de apresentar esses elementos 

em um conjunto, fazendo de uma imagem pictórica o veículo que descreve e faz pensar. 

ANaturgemälde é um conceito, uma maneira de provocar o raciocínio a buscar a 

conexão de variados elementos que atuam em um fenômeno em uma dada localização, 

em um lugar. O desenho, a imagem, é a síntese dessas múltiplas relações. A base de 

qualquer sistema de informação pressupõe coletar, tratar, recuperar e armazenar 
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informações que serão depois utilizadas para análise. Quando esse sistema de 

informação é geográfico significa que a informação está organizada segundo um 

referencial locacional, por isso, a apresentação dessa informação é também uma 

imagem. 

O exemplo das isolinhas, técnica cartográfica utilizada com frequência por Humboldt, é 

bastante eloquente.Ao se unir pontos que tem um mesmo valor dentro da escala de 

variação de um fenômeno (temperaturas, precipitação, altimetria população, produção 

agrícola, industrial etc.), aparecem áreas que são definidas pela escolha dos intervalos 

de variação considerados. Essas áreas que “aparecem” revelam características que nos 

impelem a pensar sobre as razões da diferenciação dos padrões que se formam, que se 

desenham. Se, por exemplo, as temperaturas registradas em uma faixa apresentam-se 

descontínuas, imediatamente somos levados a tentar correlacionar essa descontinuidade 

a partir da conexão com outros elementos ali presentes e suas variações, altitude, 

correntes marinhas, circulação atmosférica, situação da área, cobertura vegetal etc.  

Esses desenhos criados pela união de pontos definem uma área que não existe como um 

fato tangível. São uma criação, um instrumento pelo qual somos desafiados a pensar. A 

maneira gráfica torna “visíveis” coisas e relações que não nos apareceriam sem esse 

meio. A escolha dos intervalos de variação, da delimitação arbitrada, das escalas de 

tamanho da representação, da seleção dos fenômenos que merecem notação, tudo isso 

são opções que permitirãoa visão de coisas diversas. Ao mudarmos algum desses 

elementos, mudamos as condições de visibilidade dos fenômenos. São, por assim dizer, 

variações do olhar, variações de pontos de vista. 

Havia uma proposta teórico-metodológica bem definida nas obras de Alexander von 

Humboldt. Ela não se limita ao uso de uma linguagem visual, ela é uma forma original 

de olhar. Mais do que o uso de uma linguagem ou de instrumentos gráficos, é 

propriamente uma forma de pensar. E essa forma é visual. O jogo de posições sugere 

conexões, organizamos dados sob a forma de um sistema de informações para poder 

pensá-los.  

O programa humboldtianoteve fortes ecos no projeto de intelectual de Friedrich Ratzel 

(1844-1904) - um dos mais destacados catedráticos de Geografia na universidade alemã 

no final do século XIX - de construir um campo de estudos específico denominado 

Antropogeografia, cuja formulação mais sistemática foi publicada em dois volumes, nos 
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anos de 1882 e 1891. Adotando uma abordagem explicitamente tributária do 

evolucionismo darwinista, Ratzel propõe uma “geografia do homem” (ou “geografia 

humana”) que deveriapartir da descrição da distribuição dos grupos humanos no 

ecúmeno, para então reconstruir seus movimentos migratórios, no tempo histórico, e 

ponderar a influência das condições ambientais em sua evolução. 

A antropogeografia ratzeliana buscava, sobretudo, enfrentar alguns dos principais 

problemas etnográficos que desafiavam seu meio intelectual. Dentre os quais, destaca-se 

a tentativa de compreender as similaridades nos padrões culturais observados entre 

grupos humanos espacialmente dispersos e aparentemente não conectados. Em um 

estudo pioneiro acerca da dispersão do arco e flecha na África, Ratzel propôs a hipótese, 

que mais tarde viria a constituir a base da teoria antropológica conhecida como 

difusionismo, segundo a qual tais padrões derivavam das sucessivas ondas migratórias 

que caracterizaram a história humana na superfície terrestre. Tal dinâmica seria 

responsável pela dispersão de artefatos culturais, posteriormente adaptados às condições 

específicas dos diferentes “meios”. Para reconstruir as trajetórias das migrações 

históricas Ratzel sugeria o emprego de um método de cartografia comparada que 

desenhaconjuntos espaciais a partir de critérios de semelhança cultural (denominados de 

“áreas culturais”, Kulturkreis) a partir do qual derivar-se-ia um esquema, uma figura 

geral do processo de difusão (Bassin, 1987).Note-se que, ao articular o princípio de 

distribuição espacial às ideias de movimento e evolução, o método cartográfico 

proposto por Ratzel acrescentava ao programa humboldtiano uma dimensão temporal 

que, a partir de então, faria parte integrante da imaginação geográfica.  

Geografia como disciplina acadêmica: trabalho de campoe regionalização 

O processo de institucionalização da Geografia como disciplina universitária, que se 

intensifica na Europa sobretudo no último quartel do século XIX, permite, a exemplo de 

F. Ratzel, introduzir novos elementos e autoresa este relato. Dentre eles destaca-se um 

personagem clássico da chamada Escola Francesa de Geografia (Berdoulay, 1981), 

Vidal de laBlache (1845-1918) e seu livro mais famoso Tableau de laGéographie de la 

France, de 1903. Um traço marcante, ao longo de todo o texto, é o apelo à ideia de 

visão, seja nos verbos empregados (ver, enxergar, olhar, contemplar, assistir etc.), seja 

nos aspectos visuais que são incorporados à descrição, seja, enfim, pela evocação 

propriamente de imagens, que são formadas no espirito do leitor pela identificação de 

todos os elementos que as compõem. A concepção fundamental de Vidal de laBlacheé 
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conhecer o mundo pelo olhar, pela contemplação. Cada parcela, ou fragmento deve ser 

visto apenas como um elemento do Todo. Esses fragmentos podem ter uma aparência 

imperfeita ou caótica, mas é preciso vê-los em conjunto. 

Em uma passagem bastante eloquente, encontramos quase todos os elementos 

característicos do estoicismo, anteriormente descritos:  

“A ordem dos seres, suas formas e suas relações, cores e partes externas, a 

hierarquia de suas características e a diferenciação visível que a exprime – tudo isso 

representa a ordem da natureza. E o sentimento de ordenamento que nos toma diante 

da contemplação do mundo (...) A Terra é algo de vivo”. (Vidal de laBlache, 1921: 

57). 

Paul Vidal de laBlache é um autor muito estudado. Alguns traços de seu trabalho são 

sempre sublinhados, como seu gosto pelas viagens a campo, sempre acompanhado de 

cartas topográficas, mapas cadastrais e mapas geológicos. Para o ensino da Geografia 

ele considerava imperativotanto a observação direta nos trabalhos de campo quanto a 

análise de mapas. Os problemas só apareceriam depois de um tratamento cartográfico 

(Claval, 1995:80). Mapas, perfis, e cortes são instrumentos utilizados em conjunto com 

o texto para a descrição.  

Surge então uma geografiahumanamenos matizada do naturalismo que havia sido a 

característica fundamental no final do século XIX. Evidentemente, em paralelo, uma 

outra parcela que reunia os aspectos relacionados diretamente ao ambiente natural 

passou a ser denominada como geografia física e uma dicotomia fundamental no campo 

dos estudos geográficos nasceu e se desenvolveu a partir desse momento. A unidade 

possível adviria da geografia regional, espécie de síntese singular de aspectos físicos e 

humanos localizados e própria a uma porção do espaço, a uma região. Essa foi uma 

característica marcante da chamada Escola Francesa de Geografia. Procedimentos 

metodológicos similares envolvidos no estudo das regiões receberam o nome de 

diferenciação de áreas, na geografia americana, e tinham também paralelo com aquilo 

que na Alemanha era conhecido como geografia da paisagem ou ecologia da paisagem. 

A formulação de uma geografia humana na França enfrentou uma forte competição que 

opôs estudos e propostas inspirados em ÉmileDurkheim (1858-1917), conhecidos como 

morfologia social, e aqueles próximos a Vidal de laBlache, precursores dageografia 

humana tal qual a conhecemos. Muito embora as preocupações fossem muito 
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semelhantes e também a maior parte dos procedimentos metodológicos (uso de dados 

secundários e séries estatísticas, viagens a campo, longas descrições etc.) alguns 

elementos eram diferenciadores. A Geografia utilizava farto material cartográfico e a 

tradição naturalista não lhe permitia renunciar inteiramente às observações que 

relacionavam a vida social às condições físicas. Daí, talvez, a grande proximidade com 

a etnologia e seus métodos investigativos. 

Um modelo geral caracterizou essa geografia até os anos 1950-60, as monografias 

regionais. Consistia em percorrer determinados temas (morfologia, clima, vegetação, 

população, atividades econômicas rurais e urbanas) localizados em determinadas áreas e 

vistos como delimitadores de características particulares, ou seja, de limites regionais. O 

modelo descritivo das monografias não foi exclusivamente praticado pelos geógrafos, a 

primeira monografia regional, aliás, apareceu na história. Na verdade, desde os anos 

1880, a sociologia de Frédéric Le Play utilizava-se desse recurso descritivo, as 

monografias, para produzir e sistematizar informações. 

A leitura atenta do livro de Vidal de laBlacherevela que pode haver um esquema 

comum seguido pela descrição, base daquilo que seriam as monografias regionais 

posteriores. Em primeiro lugar, são apresentadas as formas gerais, os grandes traços de 

cada região. É verdade que os elementos chamados a depor são bastante variados, com 

uma ligeira predominância da geomorfologia e do substrato geológico, mas em muitos 

casos será o clima, a posição em relação aos caminhos antigos, a topografia etc.  

Pode-se contestar esse modelo que não contempla os mesmos elementos em todas as 

regiões, faz variar os critérios de diferenciação e dificulta a comparação. Isso é verdade, 

mas não quer dizer que Vidal de laBlache não tivesse um modelo de descrição, como 

afirmaram alguns dos seus críticos. É preciso levar em conta que a unidade global que o 

inspirava não era aquela dada por um mesmo critério aplicado a diferentes casos, era o 

da variedade de casos que, como em um mosaico, formavam depois uma unidade. 

Por isso, diz ele: “A palavra que melhor caracteriza a França é variedade” (Vidal de 

laBlache, 1994: 68) A imagem da França é uma construção da interação do homem com 

a natureza, um trabalho coletivo que resulta na criação de identidades (Robic, 2000). A 

tarefa do geógrafo é construir uma descrição raisonnée: “O espírito é aí solicitado a 

refletir, mas é o espetáculo risonho ou imponente desses campos, desses montes e 

desses mares que é incessantemente trazido como a fonte das causas” (Vidal de 
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laBlache, 1994: 16). Notemos o emprego do pronome demonstrativo, como se 

estivéssemos diante daquilo sobre o qual ele está falando (Gomes, 2000). A 

compreensão é produzida por imagens: “Ele [o nome França] se incarna em uma figura 

a qual os mapas nos habituaram” (Vidal de laBlache, 1994: 19)  

Outro recurso discursivo utilizado é a descrição que segue como um percurso, como a 

simular a experiência de um trabalho de campo.Há uma progressão do olhar seguindo 

determinada rota: “Se seguirmos de Cambrai para Arras a estrada que se estende em 

linha reta sobre o traçado de uma antiga via romana, vemos, pouco a pouco à esquerda, 

o relevo se acidentar cada vez mais” (Vidal de laBlache, 1994: 134). Ele faz também 

variar os pontos de vista, de maneira que a imagem seja o resultado de uma prática do 

olhar, de um julgamento, de uma experiência, em suma de uma construção por parte 

daquele que observa: “Do Norte, nós a tomaríamos como uma pequena colina, mas, 

atrás dessa colina existem outras, separadas por uma trincheira do vale” (Vidal de 

laBlache, 1994: 135) ou ainda, "Quando vindos do leste, nos aproximamos de Nancy, 

novas formas atraem nosso olhar" (Vidal de laBlache, 1994: 205). No quadro que ele 

“desenha” pela descrição, a imagem não se dá ao olhar espontaneamente, como uma 

evidência. Em vez disso, a percepção visual tem que aprender a navegar no “labirinto 

das formas”(Vidal de laBlache, 1994: 10).O visualestá inscrito em sua escritae os locais 

se apresentam como parcelas diferenciadas de um grande conjunto que vai sendo 

desenhado como uma imagem, que é a imagem da unidade francesa. 

Trata-se de imagens que são evocadas pela linguagem natural e fazem apelo justamente 

à imaginação do leitor ou ao seu conhecimento prévio. No entanto, a existência de uma 

forte interação entre a imagem e texto não significa que eles sejam de uma natureza 

equivalente. Isso significaria que os métodos analíticos válidos para um deles seriam 

diretamente aplicáveis ao outro. Tentativas neste sentido têm mostrado os seus limites 

(Berdoulay 1988a; 1988b). 

De fato, a tendência à textualização das análises de imagens, sobretudo das paisagens, 

tem aparecido na Geografia, especialmente após a década de 1980, sob a influência de 

certa antropologia cultural (Duncan, 1990; Jackson, 1989). A paisagem, mas também a 

vida regional, os planos dos jardins e a organização do espaço em geral, foram, não sem 

críticas, analisados como textos. Instaurar a interpretação de uma imagem como aquela 

praticada para os textos pode deixar escapar justamente o que o aparelho gráfico nos faz 
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ver e que é próprio aos procedimentos de análise feitos a partir de imagens.Podemos, no 

entanto, analisar um texto não apenas por ele descrever uma imagem, mas avaliar como 

ele eventualmente pode construir imagens. Esta parece ter sido a ideia em alguns textos 

que mantêm na descrição uma marca que é também gráfica. 

Outro aspecto fundamental a ser observado é a utilização de uma regionalização. 

Segundo o que foi visto antes, podemos considerar que o fato de trabalhar com regiões 

significa criar “conjuntos”. Regiões são unidades de área definidas por características 

comuns reunidas e, segundo determinados critérios, dissemelhantes das áreas em torno 

ou de outras regiões. Vale dizer que a regionalização é um tipo de classificação 

propriamente geográfica pois agrupa semelhanças e distingue diferenças sempre 

consideradas de forma localizada. A regionalização é também uma oportunidade para 

discutir a força de critérios e aspectos capazes de produzir sentido pelo padrão espacial 

de suas variações. Muitas vezes Vidal de laBlache foi criticado pela relativa 

ambiguidade dos critérios que deram origem às regiões que descrevia. Na Geografia que 

surge nos anos 70, as técnicas de regionalização são formais, fundadas em critérios 

claros e com intervalos estatisticamente calculados. Pouco importa aqui essa discussão 

sobre os meios de produzir regiões, queríamos destacar o fato de que regionalizar é criar 

um “desenho”, produzir conjuntos espaciais. Trata-se de mais um momento chave na 

constituição do olhar geográfico. 

Instrumentos da descrição: a tensão entre texto e imagem nos sistemas geográficos 

Já dissemos que a descrição geográfica não é a listagem exaustiva de tudo o que existe 

em um lugar, ou o inventário desarticulado e gratuito de tudo o que nos aparece. 

Adescrição é organizada segundo critérios, é sempre uma escolha em meio a um mundo 

cheio de possibilidades. A descrição geográfica segue uma ordem espacial, do que ali se 

encontra, não de tudo, mas somente de algumas variáveis previamente escolhidas. Tal 

qual em uma tabela, as colunas das variáveis que comparamos são 

escolhas.Reconheçamos, no entanto, que diversamente de uma tabela, a descrição 

textual valoriza aspectos qualitativos, ou seja, como aquela variável se apresenta, sem a 

atribuição de um valor dentro de uma escala quantitativa. Alguns geógrafos 

apresentaram argumentos para demonstrar a particularidade do estatuto da descrição no 

trabalho geográfico e sua importância (Darby, 1962; Sion, 1934). Quando o fazem, no 

entanto, atribuem o papel descritivo quase exclusivamente aos procedimentos textuais. 

Em verdade, são comumente excluídas as figuras, as tabelas, os gráficos, os mapas e 
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todos os outros instrumentos que, fazendo parte do aparelho gráfico, não estão por isso 

afastados da tarefa de descrever, ao contrário. 

Todos os instrumentos gráficos que apresentam uma área, ou o comportamento de 

variáveis sobre ela, são operacionalizadores de descrições. Não se trata aqui de discutir 

a melhor forma de trazer essas informações georreferenciadas – quantitativa ou 

qualitativa, com lógicas propositivas como em um texto ou com lógicas imaginativas, 

como nas imagens? Queremos apenas indicar que os procedimentos descritivos em 

Geografia, pela ordem que seguem, pelas matérias que recobrem, pelos recursos de 

evocação imagética que utilizam, muitas vezes, desenham imagens. A descrição de uma 

área pode corresponder à descrição de uma pintura, localizando elementos, traduzindo 

em palavras suas formas, seus relativos tamanhos, suas posições. Por isso, o vocabulário 

da Geografia clássica tantas vezes utilizou o verbo “pintar” como sinônimo de 

descrever. São elementos reunidos em uma localização, que estão em composição, ou 

seja, produzem um jogo de posições relativas que gera significação. 

Na Geografia, o textual tende a ser visto como puramente descritivo e o quantitativo 

como necessariamente analítico. Em muitos aspectos, identificar as linhas essenciais 

que estruturam uma paisagem é um procedimento semelhante a uma modelagem tal 

qual foi largamente praticada a partir dos anos 1950 pela Geografia. São tipologias 

exemplares. O exercício da tipologia, ao tomar um caráter cada vez mais abstrato 

termina por dar nascimento a formas modelares que pretendem reconhecer estruturas 

para além das aparências particulares dos fenômenos. As imagens dos esquemas dos 

modelos cumprem, entretanto, o mesmo papel descritivo das velhas tipologias. A 

imagem é a figuração de uma compreensão.  

Temos que reconhecer que a qualidade da descrição não está completamente encerrada 

no instrumento que a opera. Em outros termos, fotografias, mapas, gráficos, tabelas 

podem funcionar de forma bastante diversa no trabalho geográfico, dependendo da 

maneira que trabalhamos com eles, ou seja, tomando-os ou não como instrumentos para 

pensar. Evidentemente, cada instrumento apresenta uma gama de vantagens e uma 

faixade limitações, cabe à nossa escolha justificar seu uso. 

Esses instrumentos de apresentação serão mais ou menos abertos de acordo com a 

proposta que os enquadra. Conforme foi antes comentado, há apresentações que 

funcionam como meras ilustrações de propósitos já estabelecidos antes e alhures. São 
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apresentações contaminadas por um sentido dado, e os instrumentos descritivos 

funcionam nesse aparelho como peças de convicção. Se o sentido aprisiona a 

observação e o olhar então não há propriamente uma descrição, há uma declaração.  

Retomemos a distinção entre sistemas de pensar lógicos e físicos. Os primeiros, embora 

muito potentes, têm certa fragilidade, pois, uma vez estabelecidos, podem constituir o 

filtro e os óculos pelos quais toda observação é orientada (Popper,1998). Nesse caso, o 

que se descreve é a lógica e todo material imagético ou gráfico é apenas demonstrativo. 

Essa tendência também existe nos assim chamados sistemas físicos, mas a observação 

pode sempre resistir à narração pré-existente e tentar reconstituir relações de outra 

maneira. Os sistemas físicos espaciais podem ser resistentes aos assaltos da narrativa 

pré-estabelecida em parte pelo fato de que a localização reúne coisas muito diversas, 

cria proximidades e distancias,o que não é inteiramente controlado por aqueles que os 

expõem. 

Em resumo, mapas, gráficos, tabelas, perfis, diagramas etc. são descritivos. Isso é um 

argumento definitivo contra o lugar-comum de conceber as descrições como 

exclusivamente veiculadas por textos. Vimos também que os textos podem conter 

algum tipo de “grafismo”, ou seja, de sistematização das informações, pela qual se 

“desenharão” imagens. Elas serão geográficas na medida em que conseguirem guardar a 

preocupação fundamental da localização e da situação como elementos de base. As 

qualidades atribuídas aos dados observáveis serão relacionáveis à grade geográfica e 

todas as possibilidades de conectividade ficam assim resguardadas.  

Um pequeno relato contém todos os ingredientes dessa trama. Na década de 50, o 

geógrafo francês Pierre Deffontaines (1894-1978), descreveu em detalhes o sistema de 

“rangs” (fileiras) no Canadá francês”. O sistema tem origem no século XVII, em um 

tipo de parcelamento geométrico da terra, no qual compridos retângulos de terreno eram 

concedidos aos colonos. Nocomeço, a testada dos lotes era sempre voltada para a 

margem dos rios, principais meios de circulação na área. Depois, surgem os lotes dos 

“segundos rangs” que tem outras dimensões e estão voltados para uma estrada ou 

caminho. O desenho global, no entanto, é mantido. Do mesmo modo, todos os povoados 

dessa área se assemelhavam, pois tinham origem na sucessão de casas construídas ao 

longo das testadas e terminavam por formar pequenas aldeias, com casas dispostas ao 
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longo de um eixo. Até hoje, fotos aéreas ou imagens de satélite revelam com nitidez a 

geometria dos campos e das cidades dessa região.  

Pierre Deffontaines tinha um grande talento para observar e desenhar. Suas cadernetas 

de campo entremeavam notas com muitos minuciosos desenhos. Dizem que ele se 

interessou imediatamente pelo sistema de “rangs” desde que chegou ao Canadá. Ele não 

foi o primeiro, seu pioneirismo foi o de “ver” nesse sistema as bases para a 

compreensão do país: “No Canadá francês, sobre o mapa ou sobre o terreno, domina o 

rang” (Deffontaines, 1953). O “desenho” dos rangs se aplicava à nomenclatura: duplo 

rang, simples rang, rang da Igreja, caminho do rang, grande rang, pessoas e coisas “do 

fundo do rang” (pejorativo) etc. Se aplicava aos sistemas de exploração das terras 

(florestal e agrícola), mais importante ainda, se aplicava aos habitantes, aos princípios 

sociais de vizinhança, às normas de hierarquia social, enfim ao “desenho” social de todo 

aquele tipo de povoamento. Nas palavras do próprio Deffontaines, o rang constitui “a 

unidade social primordial (...) a armadura do Canadá francês” (DeffontainesapudHuerta, 

2016:223). Poderíamos dizer que foi o exercício de abstração de elevar a visão sobre o 

terreno e a partir daí de observar o “grafismo” da paisagem que permitiu a Deffontaines 

ver e descrever em conjunto todos esses elementos que agiam na formatação do espaço 

e da sociedade do Canadá francês. 

Novas linguagens na apresentação do mundo: modelização e descrição gráfica 

A palavra topologia parece ter sido criada em meados do século XIX para designar um 

campo de estudos da matemática. Atribui-se a Euler (1707-1783) a primeira utilização 

de um raciocínio topológico na resolução de um problema. Tratava-se do desafio das 

“sete pontes de Königsberg”, pelo qual se desejava saber sobre a possibilidade de 

completar o circuito das sete pontes que ligavam duas ilhas ao resto da cidade, 

atravessando-as apenas uma vez e retornando ao ponto de partida. Em 1736,Euler 

demonstrou a impossibilidade de tal intento e para tanto fez um desenho no qual cada 

área conectada pelas pontes se transformou em um ponto (vértice) e entre eles traçou 

arcos, os caminhos pelas pontes. Esse desenho esquemático foi identificado como um 

grafo. Por meio dele foi fácil mostrar que o número ímpar de arcos (arestas) que 

conectam todos os vértices impossibilita um circuito com uma só passagem pelas 

pontes.É importante perceber que apesar da extrema simplificação e esquematização do 

desenho, ele preserva a posição e as conexões. 
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Por isso, essa formulação adquire o nome de topologia (topos=lugares). Trata-se de uma 

análise que raciocina a partir desses dois elementos fundamentais, posições e relações 

entre elas. As formas “reais” não interessam, o que deve ser preservado são as relações 

topológicas, ou seja, as posições. Hoje essa designação de topologia é amplamente 

utilizada, mas,poderíamos afirmar que o raciocínio topológico tem emprego sempre que 

se mantém como base a ideia de um espaço definido por “lugares” (posições) e pelas 

relações entre eles. Poderíamos ainda prosseguir e substituir topológico por geográfico 

uma vez esse raciocínio é aquele que funda e dá qualidade à Geografia.  

Muitos autores em Geografia fizeram esse percurso. Partiram do raciocínio espacial 

geográfico para chegar aos grafos ou, ao contrário, utilizaram as discussões e 

instrumentos associados aos grafos na matemática para constituir um aparelho de 

raciocínio espacial. O exemplo de W. Christaller (1893-1969) e sua teoria das 

localidades centrais é o mais conhecido, mas muitos outros fizeram uso desse 

instrumental, sobretudo os assim chamados “quantitativos” que tentaram formalizar, 

pela construção de modelos, o raciocínio e a análise em Geografia. Esse uso não ficou, 

no entanto, confinado a eles e podemos dizer que os estudos que utilizam o conceito de 

rede têm relação direta com a teoria dos grafos uma vez que os nós de uma rede nada 

mais são do que “vértices” e os fluxos que os conectam são “arestas” e, assim, muitas 

relações estabelecidas pela teoria dos grafos tem largo uso na bibliografia recente da 

Geografia que trabalha com essa ideia de rede. 

A topologia de rede costuma ser dividida em topologia física e topologia lógica. 

Evidentemente, essa denominação nos remete imediatamente ao curso de geografia 

física de Kant. Em relação às redes, essa nomenclatura apareceu nos anos 1980 com o 

desenvolvimento das redes de computadores. A topologia lógica discute a forma como 

se organizam os fluxos entre as partes de uma rede. Já a topologia física descreve a 

forma pela qual os elementos estão conectados, o desenho da rede. Esse desenho se 

apresenta por meio da estrutura posicional e de suas relações, organizando assim um 

espaço. Há uma dependência do sentido da leitura pela posição dentro do “desenho”. Da 

mesma maneira, em uma tabela, o valor de uma notação nos é fornecida pela posição 

em que está situada. Chamamos de posição a localização de algo relacionado a um 

sistema de referência, como as coordenadas geográficas ou como a grandeza que é 

identificada nos eixos de um gráfico; chamamos de situação a posição de algo em 

relação ao que está em torno, ao contexto no qual aparece. Gráficos e tabelas são 
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também sistemas uma vez que colocam juntos e em relação elementos e conseguem a 

partir disso com que vejamos coisas que separadamente não veríamos.A partir desse 

“desenho” podemos refletir espacialmente, geograficamente. A forma de apresentação 

dessas informações, o “lugar” que ocupam, exprime sentido e isso permite estabelecer 

conexões com outros “lugares”, então esse sistema de informações é geográfico. 

Tabelas e gráficos, assim como mapas, são instrumentos para pensar. Esses 

instrumentos são orientados segundo uma lógica posicional, esses instrumentos são 

geográficos. 

É preciso que reconheçamos que a despeito de ter variado muito desde os primeiros 

esquemas, os bloco-diagramas, os desenhos de campo até os coremas ou as sofisticadas 

figuras digitais, há uma longa tradição da Geografia em se valer desse instrumental 

gráfico para refletir e apresentar os problemas que trata5. É preciso também reconhecer 

que muitos outros campos disciplinares utilizam essas ferramentas e o fazem, às vezes, 

com grande maestria e utilidade. Isso nos adverte que o raciocínio geográfico não se 

esgota e não é de exclusivo uso dos geógrafos. 

A continuidade do olhar geográfico hoje 

Um sem número de vezes na bibliografia contemporânea da Geografia somos 

apresentados aos sistemas de informações geográficas como uma ferramenta 

tecnológica, bastante recente, desenvolvida sob a forma de programas ou aplicativos de 

sistemas operacionais de dados georreferenciados. De fato, a concepção dos atuais 

sistemas de informações geográficos alia potentes conhecimentos de programação e 

tratamento estatístico a sofisticados meios semiológicos gráficos e de design para 

oferecer produtos bastante atraentes e fáceis de serem acessados. Um sistema de 

informações geográficas se apresenta assim como uma base de dados digitais 

georreferenciados, que podem ser visualizados em mapas sob diferentes formas, 

resultantes do cruzamento de variadas informações localizadas e permitindo assim que 

se façam múltiplas inferências e análises.  Reconheçamos, entretanto que os princípios 

dessa forma de organizar dados, de tratá-los e de visualizá-los estão presentes desde os 

primórdios daquilo que reconhecemos como pensamento geográfico. 

                                                           
5O conceito de coremafoi criado por Roger Brunet (1931- ) durante os anos 1980. Coremas são formas 

geométricas básicas que permitiriam, a partir de várias combinações, explicar estruturas espaciais 

(Brunet, 1980). 
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Essa foi a demonstração fundamental que se procurou estabelecer aqui. Construir 

sistemas de informação geográfica é simultaneamente o fundamento e o resultado 

essencial daquilo que chamamos de “olhar geográfico”. Dessa forma é fácil perceber 

que os episódios aqui narrados na constituição desse olhar se dirigem, em primeiro 

lugar, para o campo de características associadas de forma necessária ao qualificativo de 

“geográfico” que atribuímos a certas dimensões, análises e estudos. Em segundo lugar, 

há uma implicação metodológica básica uma vez que esse qualificativo se apresenta 

quando desenhamos e construímos informações que são situadas, Por isso, a Geografia 

pensa a partir de sistemas de posições, de sistemas de lugares. 
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