
Introdução ao Pensamento Geográfico

1. Evolução da Geografia
Sistematização do pensamento geográfico no século XIX que assume o
estatuto de Ciência. Escolas:
 Escola Alemã (Friedrich Ratzel): Primeiro esforço de sistematização da

geografia. Essa escola viria a ser chamada de  Determinista
dada a ênfase no meio natural entendido como definidor da
organização social. 

 Escola Francesa (Vidal de la Blache): Contra o determinismo alemão,
a  Escola  Francesa  pregava  as  influências  recíprocas  entre
Homem e meio vindo a ser chamada de Possibilista. 

 Geografia Quantitativa: Uso de recursos matemáticos e cartográficos
com  objetivo  de  um  suposto  conhecimento  objetivo  que
facilitaria a manipulação da realidade pela sociedade\Estado.
Desenvolvimento  acentuado  no  pós-Guerra  ligado  ao
Planejamento Regional. 

 Geografia  Crítica:  Uso  de  recursos  do  pensamento  marxiano  no
entendimento  da  produção  do  Espaço  Geográfico:
Materialismo  Histórico,  dialética,  classes  sociais,
manifestações do capital.

Enunciação no século XIX e na virada para o século XX dos Princípios
Geográficos.  Caracterizaram-se  como  um  importante  esforço  de
organização  do  pensamento  geográfico  e,  atualmente,  como  um
recurso  didático  para  entendimento  e  produção  de  conhecimentos
ligados à Geografia. São eles:
 Extensão: delimitação do fenômeno geográfico em área com recursos

diversos da cartografia.
 Analogia:  entendimento  das  relações  de  semelhanças  e  diferenças

frente a outros fenômenos estudados.
 Causalidade: busca das causas e consequências dos fenômenos.
 Conexidade: entendimento das relações entre os fenômenos.
 Atividade: entendimento do caráter dinâmico dos fenômenos. 

1.1 Crítica ao Determinismo
Ainda hoje muitas pessoas, incluindo jornalistas e acadêmicos, incorrem
no vício do determinismo geográfico, isto é, atribuir ao meio a causa do
funcionamento do Homem individual ou em sociedade. Trata-se de um
recurso ideológico que esconde os reais fatores produtores da realidade
social e se desenrola necessariamente em imobilismo tendo em vista
que, sendo a natureza a causadora de um processo, caberia ao homem
ser resignado diante das consequências. 

2. O Espaço Geográfico
O  Espaço  Geográfico caracteriza-se  como  objeto  de  estudos da
Geografia. É artificial na medida em que é construído pelo trabalho do
homem em sociedade. Não se iguala, portanto, ao espaço natural. 
No  Espaço  há  Objetos,  recursos  constituídos  pelo  homem  na
transformação da natureza para contemplar suas necessidades sociais.
São  Objetos  presentes  no  Espaço:  pontes,  aeroportos,  hidrelétricas.
Cada um destes Objetos, construído para uma determinada finalidade,
carrega  uma  intencionalidade que  condiciona  seu  uso  exigindo  do
usuário Ações específicas. 
Finalmente, acompanhando o Princípio da Conexidade, os Objetos não
estão isolados manifestando-se em rede. É possível dizer, portanto, que
o  Espaço  é  formado  por  Sistemas  de  Objetos.  Como esses  objetos
exigem ações específicas e estão conectados em rede, é possível dizer
que o Espaço é formado por Sistemas e Objetos e de Ações. 

Como o Espaço é o resultado das transformações impostas ao meio
pela  sociedade  e  há  diferentes  sociedades,  o  Espaço  varia  entre
diferentes  sociedades.  Além  disso,  uma  mesma  sociedade  não  se
comporta  da  mesma  forma  ao  longo  do  tempo.  Assim,  ao  mesmo
tempo,  diferentes  sociedades  produzem  diferentes  Espaços
Geográficos; uma sociedade ao longo da sua história produz diferentes
Espaços Geográficos. 

Pensando uma sociedade em termos históricos, os objetos produzidos
em  um  determinado  tempo  só  são  mantidos  se  mantiverem  uma
funcionalidade  ou  significação.  Assim,  olhar  para  uma  paisagem
produzida pelo homem é ver diferentes tempos com objetos do passado
e do presente. Espaço, assim, é acúmulo desigual de tempo. 
A Sociedade Ocidental de capitalismo avançado tende a compressão do
tempo  fazendo  os  objetos  serem  ressignificados,  destruídos  e
substituídos rapidamente.

Pensando uma sociedade em termos espaciais, os objetos presentes em
uma região podem ser oriundos de regiões distantes, especialmente no
atual estágio de globalização. 

3. Outros conceitos
3.1. Paisagem
Trata-se da parte do Espaço apreensível pelos sentidos. Diz-se de forma
restrita  que  Paisagem é  aquilo  que  se  vê.  A  Paisagem como mera
experiência  sensível,  não  racionalizada,  é  estática.  O  Espaço,  ao
contrário, é dinâmico. 
A Paisagem pode ser transformada (produzida pelo homem) ou natural
(resultado de dinâmica da natureza). O Espaço pode ser produzido por
diferentes Paisagens articuladas e apropriadas pela sociedade. 

3.2. Território
Trata-se da espacialização do poder. Um território caracteriza-se como
uma  área  de  apropriação  por  alguém ou  por  uma  instituição  com
destaque para o território estatal, manifestação da soberania do Estado.
Além disso, o território pode ser entendido como uma área dotada de
um ordenamento próprio. Daí expressões como “territórios do tráfico”,
“Divisão Territorial do Trabalho”. 

3.3 Lugar
Trata-se de um conceito ligado às experiências, ligado às vivências de
um agrupamento humano.  O  Lugar  é  formado  por  objetos  como o
Espaço.  Entretanto,  no  Espaço  os  Objetos  são  pensados  na  sua
funcionalidade,  enquanto no Lugar  os  Objetos  são pensados na sua
significação. O Lugar pode ser entendido como a materialização da
cultura de um agrupamento humano. 

Na  Sociedade  Ocidental  capitalista  avançada  com  intensificação  do
processo de globalização, os objetos são transformados rapidamente ou
são produzidos em um local segundo necessidades distantes. Para que
os  objetos  ganhem significado  o  tempo é  essencial,  assim  como  a
concretude  das  relações  sociais  que  os  produziram.  Na  sociedade
contemporânea  de  compressão  espaço-temporal,  há  dificuldade  de
atribuição  de  significado  aos  Objetos  e,  consequentemente,  aos
Lugares que se tornam indistintos. Entretanto, isso não acontece com
todos os Lugares e populações da mesma forma. 
As grandes metrópoles ligadas ao capitalismo globalizado apresentam
um tempo rápido sendo relativamente indistintas enquanto lugares. Da
mesma  forma,  as  populações  de  renda  elevada  são  fortemente
inseridas em relações sociais que exigem compressão espaço-temporal
tornando os Lugares semelhantes. Mas no meio rural,  nas pequenas
cidades e junto às populações de renda baixa predomina o tempo lento
que favorece o entendimento e a distinção dos Lugares. 


