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1. Introdução 

Há 15 anos assiste-se a difusão e popularização de tecnologias de 

Geoprocessamento ou de SIG – Sistemas de Informações Geográficas como instrumentos 

de análise, visualização e interpretação do dado geográfico. Esses sistemas incorporaram 

ao longo desses anos novas metodologias no tratamento do dado geográfico, trazendo à 

tona discussões sobre qual a importância da Geografia no desenvolvimento e 

implementação desses sistemas. 

Como as tecnologias de Geoprocessamento podem influenciar o modo pelo qual as 

decisões sobre o espaço são tomadas, usa-las tendo a Geografia como suporte para a 

integração das metodologias e processos pode ajudar como abordar melhor a questão do 

entendimento e da gestão do espaço. 

Esse trabalho tem como preocupação principal entender como as tecnologias de 

Geoprocessamento se apropriam dos conceitos de espaço elaborados nas diversas escolas 

geográficas para elaborar suas análises sobre os dados geográficos. Pretende-se também 

questionar se é possível, e como, realizar análises geográficas usando essas tecnologias no 

âmbito da complexidade de conceitos que se vive na contemporaneidade. 

2. A Geografia e a Ciência da Geoinformação 

Segundo Sui (2004) nos últimos dez anos percebeu-se um crescente interesse dos 

geógrafos pelos Sistemas de Informação Geográfica - SIG. Antes de 1990, SIG, cartografia 

digital e sensoriamento remoto eram consideradas como estudo e aplicação de técnicas 

para coleta, gerenciamento, análise, e visualização de dados para atualização de mapas, e 

o papel do SIG era muito contestado entre os geógrafos. Como os computadores evoluíram 

nos últimos dez anos, de instrumentos que usamos para estudar o mundo para tornar-se 

uma “parte” do mundo, houve um grande desenvolvimento da Ciência da Geoinformação e o 

engajamento crescente do SIG com instrumentos teóricos e as questões sociais. 
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Ainda segundo o autor, com o desenvolvimento da indústria de software no início da 

década de 1990, os geógrafos começaram a se interessar com questões teóricas 

fundamentais relacionadas ao manuseio de dados espaciais: 

Os geógrafos não estavam mais satisfeitos intelectualmente com 

meras inovações técnicas. [...] Embora alguns geógrafos continuem 

a explorar aplicações possíveis das últimas técnicas para manuseio 

de dados espaciais, o discurso intelectual dominante dentro da 

comunidade SIG tem mudado de um foco predominante sobre 

questões técnicas para questões mais teóricas e sociais (p.63). 

 Segundo Goodchild (2003) a Ciência da Geoinformação tem um relacionamento 

complexo com a disciplina de Geografia. Seu foco sobre a informação, sobre a descrição da 

superfície da Terra, é inevitavelmente ligado ao estudo da forma: 

[...] o SIG pode ser visto como instrumento para o conhecimento 

geográfico, conceituado como teorias, expressado por modelos, e 

implementado por algoritmos, e para examinar as implicações de tal 

conhecimento nas questões geográficas específicas representadas 

pelos bancos de dados de SIG [...] Como tal, o SIG ajuda a resolver 

o eterno dilema em Geografia sobre se focalizar sobre o local ou o 

global (p. 301). 

Para Sui (2004) em vez de usarem o SIG simplesmente como instrumento, alguns 

geógrafos tentaram ligar SIG com conceitos e teorias geográficas, com o objetivo de dar 

uma fundamentação sólida para aplicações de SIG, de um lado, e enriquecer e expandir 

conceitos geográficos e teorias usando novas tecnologias, do outro. Embora algumas 

questões fundamentais da Ciência da Geoinformação ainda precisem de um maior 

aprofundamento, existem tentativas de ligar SIG com conceitos e teorias geográficas que 

têm sido mutuamente benéficas. 

Os autores Gilberto Câmara, Antônio Monteiro e José Medeiros (2004) escrevendo 

um capítulo do livro Introdução à Ciência da Geoinformação, disponível na Internet, tentam 

pioneiramente construir uma fundamentação teórica para a disciplina de Ciência da 

Geoinformação, através do entendimento dos conceitos de espaço desenvolvidos ao longo 

do século XX pela Geografia e em que medida eles podem ser capturados em 

representações computacionais e quais as limitações da atual geração de SIG. 

O problema fundamental da Ciência da Geoinformação é o estudo e a 

implementação de diferentes formas de representação computacional do espaço geográfico 

e do tempo, e como implementá-los num ambiente digital. A Ciência da Geoinformação trata 
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do conhecimento gerado a partir do uso de tecnologias de Geoprocessamento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e vem 

influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas 

computacionais para Geoprocessamento, ou Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar 

bancos de dados georreferenciados. (CÂMARA; MONTEIRO, 2004; CÂMARA; DAVIS, 

2004; SUI, 2004). 

 Para Goodchild “a Ciência da Geoinformação pode ser definida como aquele ramo 

da ciência da informação que trata dos lugares sobre a superfície terrestre; ou 

alternativamente como um conjunto de princípios fundamentais para o projeto, avaliação, e 

uso de tecnologias para informação geográfica” (p.300). As duas definições tratam 

essencialmente de diferentes aspectos da Ciência da Geoinformação: seu papel científico 

como um foco de conhecimento teórico e empírico e seu papel pragmático como fonte dos 

princípios que podem guiar o desenvolvimento de tecnologia. 

As tecnologias de Geoprocessamento podem influenciar o modo pelo qual as 

decisões sobre o espaço são tomadas. Usá-las tendo a Geografia como suporte para a 

integração das metodologias e processos pode ajudar como abordar melhor a questão do 

entendimento e da gestão do espaço. 

Segundo Silva e Silva (2003) os Sistemas de Informações Geográficas são a 

“manifestação contemporânea das novas tecnologias ligadas aos dados geográficos” (p.34). 

Para eles se faz necessário integrar muito mais as novas tecnologias com os conjuntos 

teóricos da Geografia, estimulando o “uso dos SIGs como parte do problema científico e não 

somente como uma ferramenta solta capaz de resolver alguns problemas mas que não 

contribui para solucionar questões ligadas à organização espacial da Sociedade como um 

todo” (p.36). As Teorias Geográficas devem ser integradas às novas metodologias 

desenvolvidas pelos SIGs. Estes podem contribuir e enriquecer a formulação crítica de 

teorias geográficas surgidas antes da era dos SIGs, como é o caso Teoria Locacional, da 

Teoria do Fluxos e das Redes, da Teoria da Difusão Espacial, da Teoria Regional, das 

contribuições sobre lugar, territorialização e seus desdobramentos. 

Segundo Goodchild (2003) o SIG tem se tornado mais popular e largamente 

adotado, ao mesmo tempo que mais atenção tem sido dada aos fundamentos, ressurgindo 

assim um interesse em tópicos como cartografia (e sua generalização em visualização em 

SIG), Geografia quantitativa, e estatística espacial. 

Muito pouco consenso existe sobre os princípios básicos de SIG, e, 

conseqüentemente, sobre os princípios da Ciência da Geoinformação – e, portanto, sobre o 
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conteúdo central do curso de Ciência da Geoinformação. Para Goodchild (2003), essa 

dificuldade deriva de uma falta de clareza sobre os princípios da Geografia. Ele questiona 

sobre a verdade do dado geográfico, e qual desses princípios aplica-se para qualquer outro 

espaço. Resolver essas questões no âmbito da Ciência da Geoinformação significaria dar 

respostas às questões relacionadas, por exemplo, com o ensino de projeto de SIG, 

encaminhando questões de aplicação de técnicas de SIG para outros espaços. 

Segundo Câmara, Monteiro e Medeiros (2004) a partir da década de 70 o rápido 

desenvolvimento da tecnologia de SIG, motivado por forte interesse comercial, não foi 

acompanhado por um correspondente avanço nas bases conceituais da geoinformação, 

resultando numa dificuldade no aprendizado de Geoprocessamento. Por isso “não há um 

corpo básico de conceitos teóricos, que sirva de suporte para o aprendizado da tecnologia, 

mas uma diversidade por vezes contraditória de noções empíricas” (p. 1). 

Ainda segundo os autores (p.1-2): 

As raízes deste problema estão na própria natureza interdisciplinar 

da Ciência da Informação. Ponto de convergência de áreas como 

Informática, Geografia, Planejamento Urbano, Engenharia, 

Estatística e Ciências do Ambiente, a Ciência da Geoinformação 

ainda não se consolidou como disciplina científica independente; 

para que isto aconteça, será preciso estabelecer um conjunto de 

conceitos teóricos, de aplicação genérica e independentes de 

aspectos de implementação. 

Afirma-se que para estabelecer as bases epistemológicas da Ciência da 

Geoinformação é preciso buscar as fontes de contribuição teórica, considerando o espaço 

geográfico como a noção-chave para o desenvolvimento teórico desta nova disciplina 

científica. Como os fenômenos espaciais são inerentemente dinâmicos e as representações 

estáticas utilizadas em SIGs não os capturam de forma adequada, um dos grandes desafios 

da Ciência da Informação Espacial é o desenvolvimento de técnicas e abstrações que sejam 

capazes de representar adequadamente fenômenos dinâmicos. Espera-se que futuramente 

haja avanços substanciais nestas técnicas, especialmente para o caso de modelos para 

processos espaço-temporais (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004). 

Para Sui (2004), em meados de 90 a literatura sobre SIG deteve-se mais 

predominantemente em teorias do que supostamente em técnicas. Os diálogos entre 

pesquisadores de SIG e teóricos sociais começaram a traçar um caminho de estudo 

minucioso de epistemologias encravadas no SIG. Tal literatura diversa tem enriquecido o 

entendimento das múltiplas dimensões da representação geográfica em um 

desenvolvimento digital e suas conseqüências sociais. Como uma tecnologia integradora, o 
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SIG continuará a ser uma das técnicas principais utilizadas pelo geógrafo. Para o autor não 

existe melhor tempo na história que agora para fazer Geografia via SIG, e vice-versa. 

Acredita-se que o Geoprocessamento passará de um conjunto de técnicas 

computacionais para um rigoroso método computacional abordados com epistemologias e 

metodologias definidas claramente. Para Sui (2004) a metáfora computacional dominará a 

pesquisa geográfica – “quase todo aspecto da realidade natural e social que o geógrafo 

estuda tem, implícita ou explicitamente, se tornado computacional” (p.65). Quanto às 

ciências sociais, estas, através da visualização cartográfica e do mapeamento poderão 

explorar esses instrumentos para seus próprios fins. 

 As tecnologias de Geoprocessamento são freqüentemente rotuladas de 

quantitativistas – numa referência a Geografia Quantitativa -, reducionistas da realidade e 

encobridoras das relações sociais existentes no espaço geográfico. A proposta é que se 

construa um novo aporte metodológico no uso dessas tecnologias que dê conta da 

complexidade em que se encontra o espaço geográfico. Entender o espaço geográfico 

usando o Geoprocessamento não significa encerrar o entendimento na análise tecnológica; 

o que se propõe é que a análise espacial geográfica, via Geoprocessamento, seja um 

suporte importante de conhecimento da realidade geográfica, visto que existe já uma cultura 

emergente da utilização de Sistemas de Informação Geográfica, não só pelos geógrafos, 

mas também por usuários que tem o espaço geográfico como objeto de trabalho, desde o 

arquiteto ou planejador até o usuário comum que procura na internet informações de 

localização. 

 2.1 Geoprocessamento x escolas geográficas 

 A seguir é apresentado um confronto entre as teorias geográficas e a apropriação 

das tecnologias de Geoprocessamento do conceito de espaço nessas teorias. Essa é 

basicamente a preocupação da Ciência da Geoinformação – construir uma metodologia no 

tratamento da informação espacial fundamentada na teoria geográfica. Percebe-se que os 

conceitos de espaço trabalhados na Geografia tradicional já foram incorporados pelos 

métodos de análise espacial utilizados nos SIGs. O desafio agora é incorporar o fator tempo 

e o que ele implica na dinâmica espacial da sociedade, principalmente quando se considera 

o atual processo de globalização e as novas relações local-global, além da noção de 

compressão espaço-tempo trazida por Harvey (1992). 

2.1.1 A Geografia Tradicional e o Geoprocessamento - a proposta de Hartshorne 

Para Moraes (1985) e Lencioni (1999) a proposta de Hartshorne se baseia no estudo 

geográfico das inter-relações entre fenômenos heterogêneos, apresentando-as numa visão 

sintética. As inter-relações “desvendam o caráter variável das diferentes áreas da superfície 
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da Terra”. A área-unidade, como é definida por Hartshorne, seria uma parcela da superfície 

terrestre diferenciada e delimitada a partir de um procedimento de escolha do observador 

que seleciona os fenômenos enfocados – a depender dos dados selecionados a delimitação 

é diferente. Uma área é composta por múltiplos processos integrados, a partir das inter-

relações entre os fenômenos; porém é importante notar que a integração não significa uma 

simples aglomeração. A necessidade de seleção vem da impossibilidade de apreender 

todas as inter-relações possíveis que dariam a realidade total da área. A esse estudo 

Hartshorne chamou de Geografia Idiográfica que seria uma análise de “um só lugar” e 

unitária, tentando apreender vários elementos, que levaria a um conhecimento bastante 

profundo de determinado local. 

Segundo Câmara, Monteiro e Medeiros (2004), a proposta de Hartshorne contribuiu 

para dar uma base metodológica para o uso do conceito de “unidade de área” em 

Geoprocessamento. A representação computacional correspondente aos conceitos de 

“unidade de área” em Hartshorne é o polígono fechado, que delimita cada região de estudo 

e um conjunto de atributos, tipicamente armazenados num banco de dados relacional; e as 

técnicas de análise comuns são associadas ao uso das operações booleanas. Pode-se dizer 

que a atual geração de GIS permite a realização dos conceitos de Hartshorne, com poucas 

limitações. 

2.1.2 A Geografia Quantitativa e o Geoprocessamento 

Segundo Moraes (1985), com a crise da Geografia Tradicional, baseada na 

incrementação do modo de produção capitalista passando de concorrencial para 

monopolista, aparece a necessidade de intervenção do Estado na organização do espaço, 

através do planejamento territorial. A realidade do planejamento colocava uma nova função 

para as ciências humanas que era gerar um instrumental de intervenção, numa feição mais 

tecnológica. Enfim, busca-se novos caminhos e novas linguagens, pois as certezas ruíram e 

desgastaram-se. Novamente pergunta-se sobre o objeto, o método e o significado da 

Geografia. 

Essa crise da Geografia Tradicional acontece quando emerge a exigência de 

planificação regional e urbana, gerada pela crise econômica e pela necessidade de 

reconstruir as áreas devastadas no pós-guerra. Segundo Evangelista (1997) os problemas 

da organização espacial já não podiam ser encarados como meras necessidades 

descritivas, mas buscavam soluções que permitissem otimizar a utilização do espaço 

terrestre, de modo que a própria organização espacial das atividades humanas se tornasse 

mais eficaz em si e nas relações que sempre se estabeleceram com o espaço envolvente. 

A partir da preocupação com a formulação de leis gerais na Geografia surge a Nova 

Geografia, também conhecida no Brasil como Geografia Teorética, propondo o 
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desenvolvimento de um aporte teórico-metodológico totalmente novo, o que não significou o 

banimento total das antigas propostas. Esse novo aporte é baseado na busca de uma 

linguagem comum a todas as ciências – a linguagem matemática, que conferiu a Geografia 

a adjetivação de quantitativa. A partir dessa corrente de pensamento a Geografia passou a 

se preocupar em desenvolver técnicas estatísticas de análise geográfica. Além disso, a 

explicação geográfica foi propiciada pelos avanços da estatística e da computação. Tudo 

isso baseado numa posição anti-historicista, onde as idéia de processo, de gênese e de 

origem são irrelevantes na análise (MORAES, 1985; LENCIONI, 1999). 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004) a base da Geografia Quantitativa é a 

busca da aplicação do método hipótetico-dedutivo que caracteriza as ciências naturais nos 

estudos geográficos. Em Explanation in Geography, Harvey (1969) propunha uma aplicação 

dos paradigmas de generalização e refutação, amplamente utilizados por disciplinas como 

Física, Química e Biologia, para os estudos geográficos. A lógica subjacente ao método 

hipotético-dedutivo é a de que existe uma realidade externa à nossa existência, e esta 

realidade pode ser capturada (ainda que de forma aproximada) utilizando os princípios da 

lógica e da matemática. 

Paralelamente à Geografia Quantitativa desenvolve-se a Geografia Sistêmica ou 

Modelística articulando-se com primeira, mas ultrapassando-a ao conceber um nível mais 

genérico de análise. Os modelos seriam representações das estruturas fundamentais da 

organização do espaço (MORAES, 1985, p.104): 

Estes modelos atuam, na pesquisa, como hipóteses lógicas dadas 

aprioristicamente, sendo constituídos de dados constantes, ou 

‘fatores’, e de elementos agregados, ou ‘variáveis’. Na pesquisa, o 

investigador deve preencher os itens do modelo assumido com os 

dados da realidade enfocada, assim como introduzir variáveis 

próprias do lugar estudado. A articulação entre estes dados 

constantes e variáveis fornecerá, por uma elaboração no 

computador, os resultados em termos de padrões e tendências. [...] 

Estes modelos expressariam um grande nível de generalidade, 

sendo válidos para qualquer ponto da superfície terrestre. O modelo 

apóia-se na idéia de que os fenômenos, na realidade, se 

manifestaram como sistemas: relações de partes articuladas por 

fluxos. [...] A análise modelística permite selecionar os elementos do 

estudo, relaciona-los de acordo com os interesses do pesquisador. 

Para Lencioni (1999), a partir da teoria geral dos sistemas e com o uso de 

computadores, foi possível, de maneira rápida, armazenar uma grande quantidade de dados 
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e elaborar procedimentos estatísticos mais sofisticados, bem como elaborar simulações na 

elaboração e análise de modelos. 

Nesse contexto, ainda segundo Lencioni (1999), as novas referências para a análise 

regional são: fluxos, rede urbana, área de influência de uma cidade e polarização; tendo 

como base uma sociedade cada vez mais urbana e metropolitana. A região deixou de ser 

síntese dos aspectos naturais e humanos para se vincular à idéia de organização do 

espaço. Porém, a autora observa que “os fenômenos não passíveis de serem mensuráveis, 

não transformáveis em números, foram desprezados” (p. 144). 

Segundo Evangelista (1997) a Geografia Quantitativa apresenta ainda hoje uma 

sobrevivência através dos Sistemas de Informações Geográficas - SIGs, entre outros meios 

oferecidos pelo sensoriamento remoto e o avanço da matemática. Para o autor não é que 

estes meios de representação sejam de uso exclusivo da Geografia Quantitativa, mas, como 

a metodologia de representação exige uma base matemática, os identificados com esta 

corrente contam com uma certa vantagem para explorar esta tecnologia. 

Com a escola quantitativa, os estudos geográficos passam a incorporar, de forma 

intrínseca, o computador como ferramenta de análise. Neste sentido, o aparecimento, em 

meados da década de 70, dos primeiros sistemas de informação geográfica, deu grande 

impulso a esta escola. Pode-se dizer que as formas privilegiadas de representação 

computacional associada à Geografia Quantitativa são as superfícies - grades regulares, 

malhas triangulares e redes, representadas por matrizes de interação espacial. As 

superfícies podem ser computadas a partir de dados de campo e também “dissolvendo-se” 

os limites poligonais que correspondem às unidades-área (CÂMARA; MONTEIRO; 

MEDEIROS, 2004). 

Apesar da forte relação entre os conceitos da Geografia Quantitativa e o 

Geoprocessamento, apenas a partir de meados da década de 90, os SIGs passam a dispor 

de representações computacionais adequadas à plena expressão dos conceitos desta 

escola. As técnicas de geoestatística ainda estão em processo de integração aos principais 

sistemas de informação geográfica, e os processos de modelagem ainda precisam ser 

plenamente incorporados aos GIS (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004). 

2.1.3 “Geografias pós-modernas” e o Geoprocessamento 

Segundo Lencioni (1999), vivemos num mundo ancorado na informática e nas 

telecomunicações, onde “a máquina não procura mais imitar os movimentos do homem, 

mas o poder do seu cérebro. A realidade social é progressivamente invadida pelo uso de 

computadores, cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas” (p.176). O mundo 

sensível passa a se apresentar cada vez mais codificado em termos numéricos: 
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Desenvolve-se uma nova forma de representação cartográfica que 

se soma às anteriores. [...] não diz respeito a um mapa plano nem a 

um globo terrestre. [...] é fisicamente dinâmica. Numa tela de 

computador, a imagem do mundo pode girar e a escala se contrair 

ou se expandir em questão de segundos. O universo passa a ser 

visto em todas as escalas possíveis, não mais por aqueles que 

fazem o mapa, mas também pelos usuários (p. 176). 

Em A Condição Pós-moderna, David Harvey (1989) faz uma análise abrangente das 

novas relações de produção da sociedade atual. Para o autor, a mudança cultural mais 

importante nos anos recentes é impacto na experiência humana com os novos conceitos de 

espaço e tempo. Segundo Harvey, a compressão do espaço-tempo é uma componente 

essencial das novas formas de produção capitalista, em que o capital financeiro adquire 

autonomia com relação ao capital industrial e à própria governabilidade das nações. 

Segundo Lencioni (1999) a compreensão da relação espaço-tempo é modificada a 

partir da implementação de uma extensa rede mundial interconectada. “Essa rede conecta, 

num instante, os lugares e os homens, redimensionando a percepção de distância” (p.176). 

A eletrônica aproxima virtualmente os lugares e os homens quebrando a distância territorial 

entre eles. Porém existe o risco dessa mediação técnica provocar a desumanização para 

aqueles que não conseguem participar diretamente dessas relações. 

O resultado da compressão do espaço-tempo gerada pelos avanços da tecnologia e 

pela crescente integração das práticas econômicas tem levado a novas definições do 

espaço. Milton Santos (1978) fala em “espaço de fixos e espaço de fluxos” e Manuel 

Castells (1999) em “espaço de fluxos e espaço de lugares”. Para Castells (1999), subjacente 

a estas noções está o processo de “crescente internacionalização da produção capitalista, 

que resulta em padrões de localização que alteram profundamente as características do 

espaço industrial e seu impacto no desenvolvimento urbano” (p.276). O autor faz referência 

a “espaços de geometria variável” para denotar a situação em que as articulações materiais 

entre os agentes econômicos e sociais ocorrem de forma muitas vezes independentes da 

contiguidade física. 

Complementarmente à questão do espaço-tempo levantam-se outras questões 

referentes a contemporaneidade. Como, por exemplo, a questão da escala de análise 

trazida por Lencioni (1999, p.188): 

A busca por novos caminhos de análise na Geografia, expressa 

pelas Geografias pós-modernas, surgiu no momento em que o local, 

o regional e global se recompuseram ante a recente reestruturação 

do capitalismo. Atualmente, com o processo de globalização, essa 
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reestruturação traz à tona o questionamento da pertinência da 

escala de análise regional e, também, [...] sua relevância como 

instância de análise entre o local e global. 

Também para Corrêa (1997, p. 191-192): 

A diferenciação de áreas [...] constitui-se na base da possibilidade 

de se poder falar em região. Mas a diferença de áreas não está 

associada à noção de unicidade hartshoniana (uniqueness). Não se 

associa à idéia de singularidade, que entendemos vincular-se ao 

conceito de lugar, mas sim a idéia de particularidade, isto é, uma 

mediação entre o universal (processos gerais advindos da 

globalização) e o singular (a especificação máxima do universal). 

Para Evangelista (1997) o espaço passou a ter novas formas de gestão, atuando em 

diferentes escalas, no qual o poder não provem do Estado. As novas configurações 

territoriais são definidas pela competitividade, possibilidade de recursos, iniciativas, etc. - é a 

época não mais das lutas entre nações, mas dos lugares. Segundo o autor (p.31), 

Assim, se no nível global, há um processo de coesão, fusão de 

empresas, formatação de blocos econômicos que induzem a idéia 

de uma unificação; a nível local, no entanto, ocorre um processo de 

fragmentação decorrente de disputas, já que cada lugar deixa de 

contar com esferas intermediárias de poder para fazer valerem os 

seus interesses e passa a contar com suas próprias condições para 

alavancar o seu crescimento. 

[...] este novo padrão espacial, a polarização a nível global e 

pulverização a nível local, trás uma decisiva dificuldade para a 

Geografia ao analisar a organização espacial. Neste sentido, a 

questão das escalas é um elemento medular para constituir um 

discurso que ajude na revelação dos fatos. 

Para a Ciência da Informação Espacial trata-se de combinar os modelos de interação 

espacial, que determinam os fluxos, com modelos de escala local. Esta combinação requer 

a capacidade de propor modelos matemáticos abstratos e de estabelecer relações causais 

entre fluxos e efeitos locais, problemas ainda não abordados na literatura. O conceito-chave 

é o modelo preditivo com representação espaço-temporal, onde a evolução do fenômeno é 

expressa através de representação funcional. Para capturar as diferentes relações 

dinâmicas, as técnicas de análise deverão incluir modelos multi-escala, que estabeleçam 

conexões entre fenômenos de macroescala (tipicamente relacionados com fatores 
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econômicos) e fenômenos de microescala (tipicamente associados a transições no uso da 

terra). Esses processos ainda não são resolvidos pela tecnologia; espera-se que sejam num 

GIS de próxima geração, ou seja, num futuro próximo (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 

2004). 

2.1.4 Escolas Geográficas e o Geoprocessamento 

A seguir uma visão geral que apresenta para cada escola, o conceito-chave, quando 

a tecnologia GIS se apropriou desses conceitos, a representação computacional que melhor 

aproxima esse conceito, e algumas técnicas de Análise Geográficas Espaciais que estão 

associadas às escolas geográficas: 

Quadro 1 – O Geoprocessamento e as escolas geográficas 

Escola 
geográfica  

Conceito-
Chave 

Tecnologia GIS
associada 

Representação
Computacional

Técnicas de 
Análise 

Geografia 
Tradicional 

Unicidade da 

Região 

(unidade-área) 

Anos 80 – 

meados dos 

Anos 90 

Polígono e 

Atributos 

Análises 

booleanas 

Geografia 
Quantitativa 

Distribuição 

Espacial 

Final da década 

de 90 

Superfícies 

(grades) 

Geoestatística  

Geografia 
Pós-moderna 

Modelos 

espaço-tempo 

Meados da 

década de 00 

Funções Modelos multi-

escala 

Adaptado de CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004 

2.1.5 A Geografia Crítica e o Geoprocessamento 

Para Evangelista (1997) a Geografia Crítica é caracterizada pela influência da 

corrente de pensamento marxista que é reconhecido por uma diversidade de direções. 

Segundo o método marxista - na sociedade existiriam relações complexas entre esta e o 

espaço; é bom notar que tal posicionamento incorreu em negar a autonomia do espaço, 

tendo seu conteúdo dado pela sociedade. A configuração do pensamento marxista na 

Geografia dá ênfase a um entendimento historicista da sociedade, o que acarretou uma 

negação da espacialidade. 

A ênfase da Geografia Quantitativa no uso de grandezas mensuráveis para 

caracterização do espaço geográfico vem sendo objeto de fortes críticas, por parte da 

Geografia Crítica, que argumenta que, apesar dos resultados obtidos no estudo dos padrões 

espaciais, as técnicas da Geografia Quantitativa não conseguem explicar os processos 

sócio-econômicos subjacentes a estas distribuições, nem capturar o componente das ações 
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e intenções dos agentes sociais (HARVEY, 1988). Para os autores associados a essa 

escola, a Geografia Quantitativa estaria comprometida com uma visão ideológica associada 

à expansão do capitalismo e a serviço do Estado. O planejamento seria posto para as 

ciências humanas pelas classes dominantes como um instrumento de dominação 

(CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004; MORAES, 1985). 

Para a Geografia Crítica, a Geografia Quantitativa ou Sistêmica simplifica 

arbitrariamente o universo da análise geográfica, tornando-o mais abstrato e empobrecendo 

a reflexão geográfica. Afirma-se que houve um empobrecimento da Geografia no conceber 

as múltiplas relações entre os elementos da paisagem, como relações matemáticas, 

meramente quantitativas, no conceber a superfície terrestre como um espaço abstrato de 

fluxos, no conceber a região área de intervenção, cuja dinâmica é dada pela ação do 

planejador, e também pelo anti-historicismo comum também a Geografia Tradicional. Para 

os autores críticos a Geografia Quantitativa apresenta-se com um discurso, na essência 

mais pobre, mas com uma linguagem mais rica e mais elaborada (MORAES, 1985). 

Segundo Evangelista (1997) para a Geografia Crítica (e Humanística também) os 

métodos quantitativos estariam apoiados em enfoques que não mais trariam contribuições 

para a compreensão da sociedade, além de ter uma função mitificadora sobre a realidade - 

por trás da “parafernália” tecnológica haveria um subjacente objetivo de não revelar os 

processos sociais e as dinâmicas das lutas travadas na sociedade, ou seja, seria um 

escamoteamento da realidade. 

A crítica feita à Geografia Quantitativa, nesses termos, pode ser aplicada, em certa 

medida, ao uso de tecnologias de Geoprocessamento e de SIGs. É verdade que ainda não 

se conseguiu dessas tecnologias a capacidade de explicar os processos sócio-econômicos 

na sua completude, nem captar os rebatimentos das ações e dos agentes sociais sobre o 

espaço. Para Gerardi et al. (1991), os SIGs constituem-se já como uma forma adequada 

para estudos de análise ambiental, porém existe um prejuízo quando se tenta integrar 

“dados do quadro físico-natural a dados do quadro sócio-econômico” (p.38), por causa da 

natureza diversa desses dados e sua relação com as formas de representação. 

Como os SIGs estão vinculados ainda, na sua essência, a abordagens quantitativas 

é importante considerar que eles comportam modelos que são sempre aproximações 

reducionistas do espaço geográfico. 

2.1.6 Os conceitos de espaço de Milton Santos e o Geoprocessamento 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004), Milton Santos é um dos geógrafos mais 

empenhados em apresentar novos conceitos de espaço geográfico. Em seus trabalhos, 

Santos dá especial ênfase ao papel da tecnologia como vetor de mudanças da sociedade e 
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condicionante da ocupação do espaço, no que denomina o “meio técnico-científico-

informacional”. Apesar de enfatizar a contribuição da tecnologia para a Geografia, Santos 

não examina em detalhe o problema do uso direto de ferramentas tecnológicas como o SIG 

em estudos geográficos. Mesmo assim, seus conceitos são extremamente relevantes para a 

definição de uma epistemologia da Ciência da Informação Espacial. Milton Santos apresenta 

diferentes concepções do espaço geográfico, ao longo de sua carreira. 

Milton Santos, em seu livro Espaço e Método (1985), propõe uma abordagem 

metodológica para o entendimento do espaço geográfico através da conjunção de quatro 

termos: forma, função, estrutura e processo. Segundo o autor a forma seria o aspecto visível 

de uma coisa, refere-se ao arranjo ordenado do objeto, a um padrão – se tomada 

isoladamente, é uma mera descrição de fenômenos ou de um de seus aspectos num dado 

instante do tempo; a função sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma; a 

estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo, o modo de organização ou 

construção; e o processo pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em 

direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo e mudança. 

Para Santos (1985, p. 52): 

Forma, função, estrutura e processo são termos disjuntivos, mas 

associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo 

dia. Tomados individualmente, representam apenas realidades 

parciais, limitadas, do mundo. Considerados em conjunto, porém, e 

relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e 

metodológica a partir da qual podemos discutir os fenômenos 

espaciais em totalidade. 

Milton Santos afirma que forma, função, processo e estrutura devem ser estudados 

concomitantemente e vistos na maneira como interagir para criar e moldar o espaço através 

do tempo. Só se pode compreender plenamente cada um deles na medida em que funciona 

no interior da estrutura total, e esta, na qualidade de uma complexa rede de interações, é 

maior que a mera composição das partes. 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004) a relevância deste conceito de espaço 

para a Ciência da Informação Espacial é mais conceitual do que prática, pois aponta 

essencialmente para limitações dos sistemas computacionais de representação de 

informação. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que as técnicas atuais de 

Geoprocessamento não conseguem resolver de forma plena as dualidades forma-função e 

estrutura-processo, pois o uso de representações computacionais geométricas e de 

modelos funcionais sempre implica numa materialização das noções de espaço. Na atual 

geração de GIS, podemos caracterizar adequadamente a forma de organização do espaço, 
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mas não a função de cada um de seus componentes; podemos ainda estabelecer qual a 

estrutura do espaço, ao modelar a distribuição geográfica das variáveis em estudo, mas não 

capturarmos, em toda a sua plenitude, a natureza dinâmica dos processos de constante 

transformação da natureza, em conseqüência das ações do homem. 

Ainda segundo os autores, para remover estes limites, será preciso avançar muito na 

direção de técnicas de Representação do Conhecimento e Inteligência Artificial, o que leva a 

considerações mais genéricas sobre as próprias limitações do computador enquanto 

tecnologia de processamento da informação. 

Posteriormente, Santos (1996) afirma que “o espaço geográfico é um sistema de 

objetos e um sistema de ações” (p. 51). Esta caracterização objetiva contrapor os elementos 

de composição do espaço (os objetos geográficos) aos condicionantes de modificação deste 

espaço (as ações humanas e dos processos físicos ao longo do tempo). Numa formulação 

sintética, Santos enfatiza a necessidade de libertar-nos de visões estáticas do espaço, tais 

como nos vem condicionando séculos de mapas, ao incluir a componente de processos 

variantes no tempo como parte essencial do espaço. 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004), do ponto de vista da geoinformação, a 

noção de “sistemas de objetos e sistemas de ações” coloca-se num nível de abstração 

ainda maior que as formulações anteriores de Santos. A tradução do conceito de “sistema 

de objetos e sistemas de ações” para o ambiente computacional esbarra em três questões: 

como modelar os “sistemas de objetos”; como representar os “sistemas de ações”; e como 

expressar as interações entre os objetos e as ações. 

O conceito de Milton Santos (1996) de “espaço como sistemas de objetos e sistemas 

de ações” caracteriza um mundo em permanente transformação, com interações complexas 

entre seus componentes. Santos apresenta uma visão geral, que admite diferentes leituras e 

distintos processos de redução, necessários à captura desta definição abstrata num 

ambiente computacional. Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004) a riqueza inerente a 

este conceito está em deslocar a ênfase da análise do espaço, da representação 

cartográfica para a dimensão da representação do conhecimento geográfico. É importante 

ressaltar que para Milton Santos (1996) “geometrias não são Geografias”. 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004) para esse conjunto de conceitos, pode-se 

apenas especular sobre as representações computacionais que serão utilizadas neste 

contexto - possivelmente serão plausíveis a partir da implementação de técnicas de 

Representação de Conhecimento. Nossa hipótese de trabalho é que os SIGs do futuro 

contemplarão representações com uma ênfase no estabelecimento de relações entre os 

diferentes atores sociais que atuam no espaço. 
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2.2 Um problema metodológico 

Para Câmara, Monteiro e Medeiros (2004), é muito útil apresentar os diferentes 

conceitos de espaço de escolas da Geografia e tentar estabelecer quais representações 

computacionais permitem a expressão destes conceitos no ambiente de SIG, para 

compreender as diferenças entre os conceitos de espaço e os desafios ainda não resolvidos 

pela Ciência da Geoinformação. Apesar dos significativos avanços das duas últimas 

décadas, a tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica ainda não dá conta das 

diferentes concepções de espaço geográfico. A tecnologia dos SIGs resolveu apenas os 

problemas simples de representação computacional do espaço, baseada numa lógica 

“cartográfica”, o que nem sempre é adequado ao entendimento do problema em estudo. 

É fundamental distinguir entre as capacidades da atual geração de SIG e as 

limitações de qualquer representação computacional do espaço geográfico. É necessário, 

então, utilizar abordagens quantitativas, sem perder de vista que estes modelos são sempre 

aproximações reducionistas da realidade geográfica (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 

2004). 

O problema que se coloca hoje é como é possível realizar análises geográficas sobre 

o espaço, com o intuito de entende-lo em sua complexidade, tendo em vista as teorias mais 

adequadas para explicar o espaço atualmente e tendo como suporte as tecnologias de 

Geoprocessamento. Observa-se que existe uma distância de acompanhamento das teorias 

geográficas por parte da tecnologia computacional equivalente. Uma proposta é tentar 

realizar as análises geográficas utilizando todo o potencial que a tecnologia pode oferecer, 

não descartando que existem atualmente categorias de análise que não são captadas em 

sua totalidade pelas análises realizadas pelas tecnologias de Geoprocessamento. 

Uma outra questão importante é colocada por Silva e Silva (2003) que afirmam ser 

urgente difundir mais essas novas tecnologias entre a sociedade civil organizada (terceiro 

setor). Assim como a informação espacial é poderosa para as empresas e para o Estado, é 

também para a sociedade civil, para possibilitar que esta possa se relacionar, em condições 

de igualdade, com os demais setores. “O uso de informações espacializadas pelas 

empresas favorece ou prejudica algumas áreas e grupos sociais. [...] Também há a 

possibilidade de ficar sem os serviços fundamentais, como os de educação e saúde, quando 

o Estado tenta maximizar seus recursos em determinadas áreas” (p.37). Quando a 

sociedade organizada passa a ter acesso a essas informações, tem capacidade de planejar 

suas ações sóciopolíticas com mais eficiência buscando uma maior equidade espacial, e 

assim o acesso às informações espacializadas pode contribuir para a territorialização das 

ações sociais. 

3. Conclusões 
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 A questão principal que foi tratada aqui diz respeito a como olhar as tecnologias de 

Geoprocessamento à luz da Geografia e sua contribuição no tratamento do dado geográfico. 

O uso dessas tecnologias trouxe a tona antigas teorias geográficas e busca-se hoje uma 

integração entre as metodologias utilizadas em SIG e as teorias geográficas, sendo essa a 

preocupação principal da Ciência da Geoinformação, disciplina que nasce a partir da 

motivação de buscar saber como o espaço (e o tempo) pode ser capturado e representado 

no meio computacional. 

Observou-se que as tecnologias de Geoprocessamento ainda não dão conta 

totalmente das diferentes concepções de espaço geográfico, principalmente as 

contemporâneas. Percebe-se hoje um domínio apenas nas simples representações 

computacionais do espaço, através da Cartografia digital, o que nem sempre corresponde 

ao nível de complexidade que a realidade apresenta. O desafio da Ciência da 

Geoinformação continua a ser o desenvolvimento de técnicas e processos capazes de 

representar os fenômenos espaciais considerando sua dinâmica e complexidade. 
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