
INTRODUÇÃO À GEOGRAFIA 
 
1. Aspectos históricos (Escolas) 
1.1. Determinismo Geográfico:  

 Séc. XIX – Escola Alemã. 
 Importância do meio como substrato de 

funcionamento da sociedade 
 Meio: pensado segundo aspectos naturais: extensão; 

clima; relevo. 

 
 Embasamento: 

o Expansionismo territorial: “Espaço Vital” 
o Ideologias de justificativa do atraso de outras 

regiões. 
Crítica ao Determinismo Geográfico1: 
O Determinismo Geográfico não reconhece devidamente 
o caráter consciente do Homem em sociedade que, 

através do trabalho, modifica o meio à sua volta. A 
relação Homem-meio é, portanto, dialética2. 
Além disso, como sugerido acima, manifesta-se como 
instrumento ideológico de domínio territorial. 
Até hoje o Determinismo Geográfico tem lugar de 
destaque no jornalismo e no imaginário social. Por 
exemplo, a ideia insustentável, mas amplamente 

difundida, da pobreza do Nordeste ser o resultado da 
semiaridez.  
1.2. Possibilismo Geográfico: 
 Séc. XIX-XX – Escola Francesa. 
 Meio: manifesta as possibilidades que o Homem em 

sociedade vai transformar em realidade. 

 
 

1.3. Geografia Quantitativa ou Teorética: 

Utilização de pesquisa de campo e recursos 
matemáticos para o entendimento geográfico. A 
Geografia Quantitativa teve forte aplicação depois da 
Segunda Guerra Mundial no processo de investimento e 
reconstrução da Europa. Até hoje se manifesta como 
recurso de levantamento e tratamento de dados para 
balizar investimentos públicos e privados. 

 
1.4. Geografia Crítica: 
Fortemente influenciada pelo marxismo, a Geografia 
Crítica reconhece a produção de Espaço como um 
processo dialético em uma sociedade dividida em 
classes. Essa abordagem permite o entendimento de 
assimetrias diversas na sociedade (renda, ocupação do 

espaço urbano, etc.) sendo um recurso poderoso de 
formação de cidadania critica e transformação social.  
Meio: produzido pela sociedade e condição para 
sua existência 
 
2. O Espaço Geográfico 
 Objeto de Estudos da Geografia. 

 Na matriz Possibilista, o Espaço Geográfico não pode 
ser confundido com “natureza”. O Espaço Geográfico 
é tudo que foi transformado ou apropriado pelo 
homem em sociedade.  

Na produção de Espaço o homem cria Objetos que 

aumentam a capacidade do homem de intervenção no 
meio ao seu redor. Esses Objetos são dotados de 
Intencionalidade, isto é, são criados com uma 
determinada finalidade que condiciona sua utilização. 
Como a produção de Espaço é um processo social, a 
Intencionalidade não pode ser entendida a partir do 
indivíduo que cria ou usa o Objeto. A Intencionalidade 

                                                           
1 A expressão “determinismo” atribuída à geografia Alemã será 

cunhada posteriormente por intelectuais franceses como Vida de 

La Blache e Lucien Febvre. 
2 Lei que caracteriza a realidade como um movimento incessante 
e contraditório em três momentos sucessivos (tese, antítese e 

síntese) que se manifestam simultaneamente em todos os 

pensamentos humanos e em todos os fenômenos do mundo 

material. 

deve ser entendida socialmente. Os Objetos, no seu 
processo de criação ou utilização, demandam Ações 
específicas para o seu devido funcionamento. 
Finalmente, no Espaço os Objetos não funcionam de 

modo isolado, ao contrário, estão em relação necessária 
uns com os outros. Os Objetos estão dados em 
Sistemas de Objetos que demandam Sistemas de 
Ações.  
Espaço: conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações. 
 

A produção de Espaço é dialética também em termos 
temporais, históricos, isto é, há uma permanente tensão 
entre as demandas sociais contemporâneas e o legado 
histórico da produção de Espaço. É por isso que o 
Espaço é acumulação desigual de tempo. Na 
paisagem são visíveis os Objetos mais recentes e 
Objetos de um tempo passado. Esses Objetos antigos 

são ressignificados e/ou refuncionalizados para 
continuarem existindo no tempo presente.  
 
3. Outros conceitos. 
3.1. Paisagem. 
 Tudo que pode ser apreendido pelos sentidos. Em 

uma perspectiva reducionista, paisagem é tudo 
aquilo que se vê.  

 A Paisagem pode ser natural ou transformada sendo 
que o Espaço comporta diferentes Paisagens. 

 A Paisagem, meramente sensível, é estática. O 

Espaço, ao contrário, deve ser entendido na sua 
dinâmica.  

3.2. Território. 
 Manifestação espacial do poder em termos de domínio 

ou capacidade de regulação. Por exemplo, Território 
como área de Soberania estatal.  

3.3. Lugar. 
 Formado historicamente na relação intersubjetiva das 

pessoas com o meio (Objetos) ao seu redor. Esses 
Objetos passam a ser pensados com base no seu 
Valor para as gentes do Lugar.  

 

4. O Espaço e o Lugar na Globalização 
Globalização: aumento da interdependência entre 
regiões distantes em escala mundial.  
Os Objetos – pensados no contexto do Espaço ou do 
Lugar – são transformados pro processos alheios às 
regiões nas quais as pessoas se encontram. Por 
exemplo, o conceito de Assalariados Externos ou os 

“Lugares Fantasmagóricos” de Giddens3. 
 
5. Lugar e Espaço: capacidade de controle 
Há objetos no Espaço que cumprem função explícita de 
controle. As câmeras em condomínios residenciais ou 
empresariais e os radares de trânsito são, entre outros, 
exemplos disto. Mas o controle pode ser pensado de 

modo mais profundo 
Os Objetos do Espaço (como visto acima) exigem ações 
específicas para sua utilização. Assim, sociedades que, 
para sua existência, precisam de Espaços de alta 
complexidade, dotados de infinidades de Objetos, 
exercem maior limitação sobre as pessoas em seus 
cotidianos.  

Finalmente, há objetos que manifestam sutilmente uma 
enorme capacidade de normatização. 

 
A heteronormatividade é reforçada nas três imagens. 
Até mesmo na imagem dos “pingüins”, há uma série de 

desvios e subterfúgios para sugerir algo distinto do 
heteronormativo.  

                                                           
3 O lugar se tomou fantasmagórico porque as estruturas através 
das quais ele se constitui não são mais organizadas localmente. O 

local e o global, em outras palavras, tornaram-se 

inextricavelmente entrelaçados. (Giddens, As Consequências da 

Modernidade) 


