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INTRODUÇÃO 

Após amplos debates no que diz respeito a geografia crítica, sobre tudo a forma de se 

aplicar a geografia dentro de uma metodologia coerente, ainda hoje mais do que nunca se 

intensifica os debates afim de relacionar fatores em busca de mecanismos novos e eficazes. 

 A geografia é constantemente acusada de estar atrasada e de não ter evoluído, 

sobre os debates epistemológicos. A falta de empolgação teórica é comumente apontada 

para concretizar a fraqueza da pesquisa geográfica em relação as outras ciências sociais. 

Sobre tudo esta linha de pensamento que se opõem ao modelo clássico de ciências fez com 

que os geógrafos começassem muito cedo os debates teóricos da geografia crítica. Desde 

os anos setenta, uma corrente sobre tudo humanista, exerce uma influência considerável 

sobre o pensamento geográfico. 

 As acusações e criticas impostas a geografia são levantadas pelo debate do pós-

modernidade. 

 A discussão dos geógrafos nestes debates se deve em parte ao fato em que a pós-

modernidade incidem freqüentemente sobre temas importantíssimos: fronteira, espaço, o 

urbano, o planejamento, o regionalismo etc. A geografia que trabalha com interesses 

acadêmicos inscritos no projeto da modernidade, se sente naturalmente interrogado no 

questionamento do objeto ou sujeito e se preocupa, portanto, em busca de possibilidades, 

os meios e os limites de um novo quadro teórico e prático. 

 Para calcular, a relação pós-moderno sobre a geografia é de extrema importância, 

considerar primeiramente a natureza da geografia em sua essência e avaliar o progresso, as 

heranças e por que não, a legitimidade do manejamento construído ao longo do tempo 

desta disciplina. Uma geografia pós-moderna é categoricamente dependente do seu 

passado e, em uma certa medida, reafirma sua tradição, sem a qual as noções de 

continuidade e de transformação nos omitiram. 

 A visão pós-moderna, que se insinua na geografia impõe assim, um olhar critico e 

retrospectivo do que foi a geografia moderna. 

 A identidade geográfica foi muitas vezes especulada através da tentativa de definir o 

seu objeto cientifico. Outras vezes foi no método que se acreditava estar situada a 
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especificidade desta disciplina. De qualquer jeito, a individualidade geográfica já 

constantemente analisada segundo um ponto de vista interno, em exposição a uma visão 

exterior que a definiram em relação às outras disciplinas. 

 Esta contextualização tem o objetivo de desenvolver uma geografia, seguindo os 

passos dos dois últimos séculos, nas diversificadas relações com o projeto modernidade. A 

definição progressiva do objeto da geografia, assim como as transformações dos 

paradigmas metodológicos que contribuíram na discussão geográfica, têm desta forma 

privilegiado nosso debate todavia, não se diz respeito aqui em buscar um individualismo, 

nem tão pouco um ortodoxísmo geográfico, mas sim aquele que se forjou no interior de um 

contexto epistemológico geral. 

 Para executar estas etapas, duas funções fundamentais se sobrepõem: em primeiro 

lugar a identificação, caracterização do projeto da modernidade e suas mutações. Definir 

como influencias epistemológicas mais gerais foram traduzidas no vocabulário particular 

desta disciplina. 

 A primeira etapa deste discurso se caracteriza pela identificação dos eixos gerais 

que dirigiram os principais debates metodológicos. 

 A atualidade dos debates e suas origens, começaram segundo Charles Jenks, na 

década de 70, quando o grande conjunto habitacional de Pruitt-Igoe em Sant Louis, nos 

EUA foi explodido após ter sido considerado desfavorável à habitação. Deslumbrava-se um 

grande projeto de Le Gorbusier, parte de todo seu trabalho como arquiteto e urbanista 

contemporâneo, adepto aos princípios da “Carta de Atenas”, instrutor da arquitetura 

moderna durante quase meio século. A destruição deste conjunto, desencadeou toda uma 

série de preposições que dava sustentação a este tipo de programa arquitetônico. Uma das 

partes mais importantes eram fazer destas casas um lugar digno e acessível a moradia, 

principalmente atendendo a baixa renda. Neste programa era (entrelaçar o útil ao agradável, 

ou seja, a justificativa de uma forma se baseava em sua performance funcional e a 

expressão estética desde “purismo” racionalista se compôs pela permanência das linhas 

retas, dos largos horizontes, livres de qualquer ornamentação desfavorável ou injustificável). 

 Grandes pesquisas realizadas nesta área, também teve um papel muito relevante e, 

segundo Oscar Niemeyer, a probabilidade do concreto armado forneceram condições de 

toda criatividade da arquitetura moderna. Nesta etapa seu trabalho, o trinômio 

ciência/tecnologia/arte parecia funcionar em estreita comunhão e harmonia. Brasília é um 

exemplo deste processo de desenvolvimento moderno, onde se caracteriza sendo um 

espaço concebido inteiramente apartir de um projeto prévio, onde a lógica se coloca a 

serviço dos nomes das ruas: onde os carros, verdadeiras carapaças do homem moderno, 

forma eleitos como o meio de transporte prioritário: e onde a paisagem horizontal do planalto 
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nacional se associa as linhas retas dos grandes conjuntos arquitetônicos para criar uma 

harmonia lógica e ousada. Característica de um projeto ousado e coerente de uma estética 

moderna. 

 Dentro desta mesma perspectiva surgem aspectos também bastantes significativos, 

nas artes gráficas por exemplo, apesar do mesmo retorno aos anos 50 e 60, os resultados 

incorporam, muitas vezes, uma dimensão deliberadamente anárquica. 

 Nas ciências, devido ao fato de ser uma atividade institucionalizada, esta nova 

atmosfera incide de forma mais lenta, porem não menos efetiva. Uma das tentativas mais 

significantes é a de Feyerabend, que não propõem uma teoria cientifica anarquista. Ele se 

rebela contra as formas da aplicação da ciência convencional argumentando a falta de 

criatividade e os múltiplos obstáculos da estrutura cientifica, que tem como opção reproduzir 

um conhecimento sem inovações, fundada na ordem e nas bases da lei. Para Feyerabend 

as inovações, as descobertas são meras conhecidências, como fruto do acaso, do que da 

ordem. Então apartir do momento que é usado esquemas metodológicos afim de realizar 

uma pesquisa, você inibe todo um processo de avanço cientifico. Assim somente através do 

inesperado, da desordem, pode-se realmente abalar a estrutura linear do conhecimento 

linear racional. As maiorias dos métodos convencionais são ilusórias e as poderes 

universais da razão proposital. Existe um irracionalismo na base do saber que precisa ser 

considerado e a dicotomia tradicional, ciência/razão versus mito/magia/reliagião, não 

passam de uma ideologia falsa e autoritária que confere à ciência, subserviente ao método é 

amparada na pretensa cumplicidade dos resultados, a exclusividade do conhecimento. O 

mito e a razão devem, sem duvida alguma manter relações de reciprocidade no âmbito de 

uma epistemologia anarquista. 

 Transcrevendo suas tendências pós-moderna, seus argumentos coincidem 

largamente com os anunciados. Ele propõem um novo humanitarismo em confronto as 

doutrinas baseadas na ordem constituída; retornando a idéia de renovação e interpretação 

natural, ou seja, da irrervisível proximidade entre sujeito e objeto; valoriza o momento 

particular e único como instancia na progressão do “saber”; e após a força da sensação de 

Copérnico à certeza pretensiosa de Galileu. Felizmente, o tom precioso de sua obra beira a 

ironia e ao sarcasmo, e manifesta, assim uma completa ausência de preocupação formal, 

normalmente a atitude esperada em discussões de ordem epistemológica. 

 Segundo o que diz Bunge, o objetivo da pesquisa é a socialização entre o 

conhecimento geográfico e a metodologia cientifica. Uma filosofia universal da ciência 

orienta a reflexão sobre o lugar da teoria. Sobre esta contextualização a geografia então 

definida, se denomina teórica (teorética). As teorias se estruturam em dois planos: por sua 

relação com os acontecimentos, ou seja, no caso da geografia, pela descrição, e por sua 
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extrema relação com a lógica, seguindo um modelo consecutivo de aplicações matemáticas. 

O único caminho de estabelecer um conhecimento cientifico é, segundo Bunge, pela ligação 

entre os fatos, a lógica e a teoria. 

 A geografia tradicional, teria privilegiado somente a primeira parte diz Bunge, 

descartando completamente a segunda, a que diz respeito ao conhecimento analítico. 

Quase sempre a geografia crítica foi criticada; pois uma descrição para obter um verdadeiro 

interesse cientifico, necessidade de um caráter contextualizado, sobre tudo metódico, que 

estava ausente na maior parte dos casos anteriores. De acordo com Bunge, os geógrafos 

científicos se distinguem dos descritivos, por sua maneira de conceber o caminho da 

descrição: para os primeiros ela é um meio; para outros, um fim em si. 

 Fazendo uma breve analise das contracorrentes podemos ter em mente, uma 

diversidade de idéias, e opiniões que se associam dentro de um contexto elementar de 

informações lineares (matemática e lógica) ou empíricos formais (físico). Esta associação 

rápida não se descarta de um sentido, pois a matemática e a física constituíram o exemplo e 

o modelo constituído de métodos científicos. E sobre tudo de extrema importância 

questionar o lugar reservado à ciências humanas dentro do contexto. Podendo dizer que 

existe uma forte tendência a entender este padrão ao conjunto de disciplinas cientificas, 

para enganar uma identificação epistemológica exclusiva, isto é, utilizar os mecanismos da 

matemática e da lógica ou, ao menos, servir-se deles como modelo de conduta geral e 

uniformizado. 

 Relacionar os acontecimentos dar ênfase as causas e estabelecer suas redes de 

relações são os objetivos de base deste gênero de conduta. Os acontecimentos na integra 

são completamente explicáveis e a ciência deve ser capaz de modelar os eventos a partir da 

enunciação de suas causas e de seus efeitos. Trata-se de reconstituir em uma linguagem 

clara, objetiva e universal, dando um movimento real. O saber cientifico quase sempre é um 

produto da interface sobre um conjunto de regras determinado, com método e objetivo. 

Originando-se assim uma ciência modernizadora que rearranja através do raciocínio lógico, 

usando dados de uma experiência ou de um fato. 

 Quando falamos em tempo e espaço, temos a plena concepção de que falamos em 

categorias abstratas. Sendo assim a ordem cronológica é substituída por uma ordem lógica, 

que vai dar subsídios ao condicionado. O espaço é um campo igual em todas as direções 

(isotrópico), caracterizado por posições relativas, funcionais ou proporcionais. Se baseando 

neste conceito da ciência se coloca como premissa o uso do raciocínio é sempre geral, na 

maioria das vezes o resultado vai ser sempre o mesmo. Podendo assim dizer que as 

possibilidades de previsões existem na medida em que se dominam todas as condições 

necessárias à produção de um fenômeno. 
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 O raciocínio lógico é fundamental e de extrema importância e existe uma seqüência 

de condutas que procuram asseguram a objetividade. Do saber assim produzido, a rigor se 

torna um fator fundamental atribuição da qualidade e da validade formal, para obter uma 

legitimidade metodológica e cientifica. A explicação é então normativa, compostas de regras 

e métodos, visto que ela fez da realidade uma apresentação com rigor e força de vontade. 

 Sem duvida alguma, ao longo do processo de desenvolvimento da ciência, vários 

fatores foram levantados e novos limites e procedimentos estabelecidos. Sobretudo, as 

proposições gerais, as premissas foram mantidas e as imposições críticas foram deixadas 

apenas como forma de aperfeiçoamento do método. Estas críticas no entanto, às vezes 

surgiram verdadeiros sistemas alternativos para a produção do saber, como base para a 

ciência moderna. 

As discussões que dizem respeito à natureza do conhecimento geográfico, seus 

métodos, sua finalidade e sua legitimidade cientifica são, pois, o objetivo primeiro de nossa 

analise. Esses debates foram freqüentemente postos em termos de uma geografia geral 

sobre tudo regional, onde um discurso das leis sobre descrição de um lugar único, podendo 

ser também universal. Ou ainda sobre a relação entre a linguagem cientifica e os conceitos 

geográficos. 

Os geógrafos continuam a se perguntar sobre a geografia, a expor questões, difíceis 

de serem respondidas. Essas questões tratam da natureza, das relações entre a terra e os 

homens, sobre as relações entre a geografia e as outras ciências, naturais e humanas e 

sobre a natureza da geografia. Fazendo uma analise, podemos dizer que o procedimento de 

traduzir o debate geral da modernidade, entre o racionalismo e os concorrentes, toma uma 

forma específica nos debates geográficos e essa é a primeira etapa para compreender a 

identidade entre modernidade e geografia. 

As observações destas discussões nos levam a identificar alguns momentos na 

história desta disciplina onde esses debates foram mais fortemente vividos que 

caracterizavam momentos de mudanças na orientação do discurso predominante da 

geografia. No discurso dos fundadores, a dualidade é valorizada e faz parte de um quadro 

filosófico que justifica a geografia em seu âmbito. A geografia clássica, em termos gerais 

aceitou, a dualidade, como uma dimensão explicita e implacável que faz parte do objeto 

mesmo da geografia. Previamente, na geografia moderna, cada corrente se apresentou com 

uma terceira alternativa, capaz em tese de superar os termos desta dicotomia. 

Podemos então considerar que a escolha de cada autor, de qualquer obra está, 

portanto, relacionada à expressão desta dualidade a cada momento do desenvolvimento do 

pensamento geográfico. Portanto a analise de uma obra de um dado autor procura assim 

compreender um ponto de vista enunciado em um dado momento e não se obriga a discutir 
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as possíveis mudanças no pensamento deste mesmo autor. Dando seqüência à mesma 

linha de pensamento a escolha dos autores para caracterizar o ponto de vista de cada 

corrente da geografia moderna não pressupõe que eles sejam os únicos representativos 

para ilustrar estas correntes. A escolha recaiu fundamentalmente sobre aqueles que 

exprimiram, de uma maneira mais chamativa ou mais enfática, da dualidade no interior de 

uma orientação metodológica precisa. 

O artifício que consiste em ver a dualidade por intermédio do discurso particular de 

cada corrente do pensamento geográfico, permitiu identificar uma estrutura recorrente 

nestes movimentos, que se comportam de forma semelhante em diversos pontos. Este 

processo está vinculado a uma constante corrente que sobrepõe a geografia moderna e 

representa de uma certa maneira a movimentos, mesmo da modernidade em suas formas 

mais expressivas. 

Vale a pena agora discutir elementos estruturais de composição da estrutura do mito 

da modernidade antes da analise do desenvolvimento daquilo que se chamou “O espírito da 

época moderna”, é necessário reconhecer alguns dos elementos características que dão 

sentido e identidade ao grande leque de movimentos considerados modernos nos diversos 

campos da criação social. 

Dentre a citação de alguns fatores podemos destacar três elementos fundamentais 

no discurso que apresenta o fato moderno: o caráter do ruptura, a imposição do novo e a 

pretensão de alcançar a totalidade. 

Todo fenômeno quando se apresenta como moderno, parte de uma referencia 

negativa, aquilo que existe antes e que a partir de então se transforma no antigo ou no 

tradicional. O moderno possui uma ligação intrínseca com a contemporaneidade: que por 

sua vez substitui algumas coisas do passado, defasado ou simplesmente, alguma coisa que 

não encontra mais justificativa no tempo presente. Daí vem a concepção de estrutura em 

progressão, segundo a qual o avanço e a mudança são sempre elementos necessários. O 

resultado é uma cadeia de derivação na qual substituições consecutivas e progressivas são 

regularmente estabelecidas. O moderno torna-se sinônimo de legitimo em seu nome, busca-

se toda gama de justificativas. 

Se o novo deve periodicamente ser imposto no lugar do tradicional ou do antigo, o 

mecanismo primeiro desta substituição e a ruptura. E pela negação daquilo que existe, pela 

prova de sua inadequação, pelo desenvolvimento do tradicional, que o novo deve se afirmar. 

Assim falar do moderno é também renovar continuamente um conflito, um debate. E quase 

sempre a proposta é de uma mudança radical, e não de uma adaptação ou de um ajuste 

progressivo. 
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Ainda caminhando pelo lado das rupturas podemos propor algo de novo, o moderno 

participa sempre de um sistema universal. Não se trata de uma área especifica em 

transformação, mas de toda uma lógica a redefinir suas próprias características. Esta 

generalização está ligada a pretensão de um contexto global, onde o “novo” espera impor ao 

tradicional. 

Para poder entender melhor esta estrutura repetitiva que cerca sempre a eclosão do 

“moderno”, podemos aproximá-la da composição do mito. Em sua origem, a palavra mito 

significa palavra, discurso, sendo considerado por alguns como um discurso narrativo, que 

encadeia símbolos e exerce uma função comunicativa, religando a realidade e o imaginário 

de um grupo social através de uma lógica semântica. Assim as narrativas mitológicas 

contam lendas que são, ao mesmo tempo mensagens exemplares em que o mito se fez 

discurso. 

Desta maneira pode-se dizer que a modernidade se renova, como um mito, a cada 

vez que o combate entre o novo e o tradicional se constitui em um discurso sobre a 

realidade. Este discurso recicla esse combate, demonstrando as rupturas, a superioridade 

do novo e impõe uma nova totalidade, tomada como definitiva e final. 

É nestas condições que nos é permitido refletir sobre um modelo de modernidade, 

onde a continuidade é rompida pelo confronto recorrente do “novo” e do tradicional cada um 

marcado por uma atualidade sempre renovada. As intenções que se perpetuaram durante 

um grande período, sobre tudo progredindo em direção a uma sociedade melhor, são assim 

periodicamente recolocados em questões pelos idealizadores que se contrapunham a este 

seguimento. Protesto contra a conseqüência da racionalização e da modernidade fez intervir 

a imagem de uma tradição estranha à racionalidade e os seus efeitos perversos, 

considerados como inerentes e intrínsecos. 

A base ideológica da nova sociedade se deu a partir da revolução de 1789, foi um 

movimento de ruptura fundamental e de critica generalizada que instaurou pela primeira vez 

as bases de uma nova sociedade ou de uma sociedade moderna. O novo se impõe pela 

refutação de tudo o que simbolizava o antigo regime, fundado sobre os valores dos 

costumes e das tradições. A forca da razão do progresso se impôs aquela de antigos 

hábitos e da historia. Uma nova era prometia pela afirmação do nascimento de um novo 

homem. 

O movimento revolucionário de 1789 foi também o modelo de uma serie de 

movimentos posteriores que sacudiram os estados europeus e que emergiram em seguida 

em outros lugares do mundo. 
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Contextualizar a emergência da geografia cientifica, sobre tudo moderno, não 

devemos colocar em duvida o papel e a importância do saber geográfico anteriormente 

produzido. Percebe-se alias que o discurso da geografia cientifica se fez em grande parte 

destas fontes temáticas e metodológicas. Assim uma das primeiras tarefas da geografia 

moderna foi a reciclagem destes conhecimentos, ajustando-os as exigências do discurso 

cientifico. Por exemplo, a geografia de Ptolomeu era a cartografia. Segundo Ptolomeu o céu 

se dá ao nosso conhecimento, visto que ele gira ao nosso redor, a terra, ao contrario apenas 

se da a conhecer por sua imagem representada nos mares. Podendo dizer que a unidade 

da terra e fundamental em seu sistema. Ptolomeu era levado a recusar toda descrição 

apoiada unicamente sobre uma ou varias partes da terra, conhecimento conhecido então 

pelo nome de corografia. A imagem que o período de alterar a renascença reteve dele esta 

preocupação de explicar a terra no que ela tem de geral; também é ele freqüentemente 

apresentada como cosmografo e percursos de uma geografia matemática. Esta conduta 

consistia em uma discussão sobre a criação do mundo, a forma da terra, os círculos, as 

zonas climáticas e alguns termos relativos à física do globo (as montanhas, os vulcões, as 

inundações), sobre todo fenômeno que até então intrigava a sociedade. Eles procuravam 

enriquecer com novos dados e por uma maior precisão, exigências vindas no período pós-

renascentista. 

A argumentação proposta não deve ser compreendida como a solução para 

ultrapassar a modernidade e seu ciclo. Ao contrario, talvez o reconhecimento da ausência 

de uma ‘nova” solução seja o que permitiria aceitar em toda a sua plenitude a forca criativa 

do dever. 

Sobre toda análise feita, é importante ressaltar o romantismo. A valorização da obra 

de arte que anularia os dicotomios sujeito/objeto, consciência, real/ideal e beleza/verdade 

era muito difundida. Da mesma forma, a reputação da visão objetivista deu lugar ao dialogo 

das consciências, raiz de intersubjetividade, dialogo este que foi retomado mais tarde pelo 

humanismo. Alem disso, a intuição, na medida em que autorizava uma compreensão 

empática, era visto como o único meio de revelar os mistérios da vida. Estas características 

tem uma grande importância no desenvolvimento do discurso geográfico e como o 

romantismo redefiniu o conceito de meio ambiente e a noção de prática, transformada em 

unidade política fundamental para qualquer análise. A natureza não representa mais, como 

para o racionalismo, um conjunto de elementos acessíveis ao livre exame, elementos que 

seriam sempre os mesmos em todo lugar, que escapariam à força do hábito, ao prestígio da 

autoridade, as tradições e aos caprichos das circunstancias históricas ou a influência 

considerada incômoda das paixões e dos hábitos. 

 Para os românticos, a natureza se reproduz em formas variadas (incluindo a forma 

humana), daí a existência de múltiplos níveis de compreensão possíveis, todas estas formas 
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estão, em relação, pois elas compõem o mesmo organismo e são sempre fundadas sobre 

uma mesma matéria: o absoluto. A ciência destas formas é dada pelo conhecimento de 

suas expressões particulares. Compreender sua esponteinidade, sua liberdade e seu papel 

no plano maior do organismo terrestre, é a tarefa fundamental da ciência romântica. 

 O romantismo é a filosofia da natureza constituem, assim, uma outra maneira de 

conceber a ciência e se diferenciam das correntes racionalistas pelo método, os temas e a 

finalidade do conhecimento. 

 Pode se encarar uma epistemologia dos diversos comportamentos da consciência, 

que se encarregaria de assinalar os modos de funcionamento da realidade humana, sem 

levar em conta as linha de demarcação entre a percepção do real e as recorrências da 

imaginação, que parasitam estas percepções. A filosofia da natureza define um modo de 

estabelecimento da realidade humana no universo, não somente seguindo as vias de 

afinidades e simpatias, atrações e repulsões, sonhos, devaneios e fantasmas nos quais se 

estabelece a obscura aliança entre o homem e a terra. 

 Para construir esta concepção de ciência, tais correntes apelaram para uma razão 

total que refere um lugar à divindade, à contemplação mística, a poesia e a religião, pois a 

irracionalidade, neste sentido, representa “uma tentativa de submeter a razão ao domínio da 

vida”. 

 A característica fundamental deste pólo epistemológico é seu caráter de oposição e 

de simetria em relação as correntes racionalistas. Um bom exemplo é o projeto paralelo de 

uma enciclopédia, uma “Bíblia da natureza”; concebida por Novalis e Schlegel, em que o 

ponto de vista romântico seria oposto ao da enciclopédia dos “materialistas franceses”. 

 A emergência da dualidade no discurso dos fundadores da geografia moderna se 

deu nos primeiros anos da modernidade que são marcados pela produção de uma enorme 

quantidade de dados e de informações, dificilmente tratáveis de maneira sistemática pela 

ciência da época. A ausência de segmentação no seio da ciência impossibilitava a análise 

de certos temas particulares nascidos desses dados. Assim, a partir do inicio do século XIX, 

os domínios disciplinares específicos organizaram-se definindo seu objeto próprio em torno 

destas questões. 

 A geografia era ainda muito ligada às narrativas de viagens e não possuía, portanto, 

um corpo de interpretação individualizado, capaz de lhe dar uma clara identidade: 

“A geografia humanista e aquela dos filósofos não sabem ainda tratar da marca do 

homem sobre a natureza. As narrativas de viagem contem longos desenvolvimentos 

sobre os modos, os costumes, as crenças dos povos, mas o quadro na qual eles 
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evoluem é freqüentemente passado em silêncio (...) a paisagem é uma descoberta 

do fim do século XVIII e o XIX”. 

Ë nesta época que se faz sentir a necessidade de circunscrever um campo disciplinar 

próprio, a necessidade também de tratar de maneira sistemática as informações e de as 

controlar e regulamentar a sua produção. Enfim, a geografia experimentou a necessidade de 

estabelecer um método legitimo do ponto de vista cientifico. Com efeito, na base da 

revolução cientifica do século XVIII, encontra-se esta vontade de substituir a dimensão 

metafísica da pesquisa por uma busca de legitimidade epistemológica centrada nos meios 

de assegurar a validade de seus métodos. Este novo espírito cientifico fez nascer um outro 

gênero de sábio, um intelectual sempre preocupado com questões do método e da 

organização lógica do saber. Ele é, pois, tributário das duas tendências identificadas 

anteriormente: o humanismo e o racionalismo. 

 A geografia, conhecida na época como “física do mundo”, colocou sob sua 

responsabilidade a interpretação da dinâmica da natureza e de suas relações possíveis com 

a marcha histórica. Da mesma forma que as outras disciplinas, ela estava também exposta à 

ambivalência da época, como observamos precedentemente. A temática escolhida, a saber, 

a relação entre homem e natureza, conduziu-a a se transformar também em um dos porta-

vozes dos novos tempos e, de certa maneira, a exprimir o sentido desta modernidade 

paradoxal e contraditória. É Este gênero de desenvolvimento dualista que vamos examinar 

agora, começando primeiro pelos discursos de seus fundadores. Alexander Von Humboldt: 

uma cosmogonia moderna 

 Para a maioria dos historiadores da geografia, Humboldt é o primeiro a 

verdadeiramente estabelecer as novas regras do pensamento geográfico moderno. Os 

adjetivos cientifico e moderno são freqüentemente aqueles empregados para distinguir a 

especificidade de um conhecimento que procede de uma nova preocupação metodológica. 

Pode-se notar a diferenciação sempre sublinhada pelos comentadores entre a conduta dos 

naturalistas anteriores a Humboldt e aquela desse ultimo. As viagens do século XVIII 

valorizaram a observação direta e a descrição detalhada. Humboldt retomou esta 

perspectiva e juntou a ela uma preocupação permanente de proceder a comparações e a 

raciocínios gerais e evoluídos. Ele descrevia cada fenômeno na relação como os outros, 

acentuando sua interação recíproca. 

 Quem hoje lê a Voyage aux regions équinoxiales du nouveau continent fait em 1799, 

não deixa de ficar impressionado com a capacidade de Humboldt em ligar direrentes 

fenômenos levando em conta aquilo que havia então de mais recente nas ciências naturais, 

e isso a propósito de uma região muito pouco conhecida. Seu olhar tinha por objeto os 

elementos mais variados do meio físico, mas não se limitava a eles, Humboldt observava 
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também a sociedade local. Cada observação era analisada separadamente e em seguida 

recolocada em conexão com as outras, a fim de resgatar uma verdadeira cadeia explicativa. 

Não é, portanto, difícil de compreender a insistência com que o nome de continuidade com 

narrativas de viagens e as cosmografias, Humboldt, soube, graças à sua grande cultura, 

reconduzir essas tradições a um novo modelo cientifico e atualizá-las levando em conta as 

principais descobertas da época. 

 Ele era, sem duvida alguma, um personagem clássico do momento que vivia a 

Europa. Com efeito, sua formação intelectual nutria-se do mais típico espírito das luzes, e 

seu círculo mais próximo, a saber, seu preceptor e os primeiros mestres, se compunha de 

Aufklarer. Por este espírito Humboldt pode ser caracterizado intelectualmente como um 

eclético cosmopolita. A Revolução Francesa e os ideólogos, que ele conheceu quando de 

sua primeira estada em Paris, bem como enciclopedistas os mais representativos 

certamente tiveram uma influencia fundamental sobre sua obra. Pode-se identificar 

claramente a importância de Buffon na concepção que Humboldt tinha da natureza enquanto 

conjunto orgânico, de Diderot na idéia de cadeia explicativa, e mesmo de Voltaire na idéia de 

uma causalidade histórica. De fato, a atmosfera intelectual da Alemanha durante o período 

de formação de Humboldt era fortemente influenciada pelas idéias vindas da França. 

 Contudo, é importante notar que Humboldt foi também contemporâneo de um 

movimento de ruptura como iluminismo. A geração de Humboldt conta com numerosos 

nomes que fundaram justamente os movimentos de ruptura com o iluminismo. A geração de 

Humboldt conta com numerosos nomes que fundaram justamente os movimentos de 

contestação ao primado do racionalismo cientifico. Schelling (1775-1861) e seu irmão, F. 

Schlegel (1772-1829), são os personagens centrais do anti-racionalismo e do Romantismo, 

pilares do idealismo alemão nascente. 

 Os laços que uniam Humboldt a seus contemporâneos românticos foram as vezes 

estreitos e carregados de discussões a propósito da ciência, de seus limites e de sues 

métodos. A amizade e a colaboração com Goethe foram mantidas ate a morte deste ultimo, 

e Goethe teria mesmo preparado um longo comentário sobre a Filosofia da Natureza em 

vista de expô-lo a Humboldt em 1806. Schiller, por sua vez, era um correspondente assíduo 

e a Universidade de Berlim, fundada por seu irmão Guilherme de Humboldt, era, depois de 

lena, o centro mais importante destas novas idéias. 

 Não teríamos razão, no entanto, para limitar a influencia sobre Humboldt da filosofia 

romântica somente aos laços de amizade com seus representantes. Um dos eixos 

fundamentais desta corrente é justamente a Filosofia da Natureza. Segundo ela, a reflexão 

deve mostrar que é possível estabelecer um conhecimento independente da razão clássica, 

tal como era definida pelo Século das Luzes. Este conhecimento é tido como proveniente da 

 13736 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

simples observação da natureza, e permite desvelar o “sistema do mundo” em que tudo está 

interconectado, e por conseqüência ascender à essência das coisas e à essência do espírito 

ele mesmo. No mesmo sentido, a filosofia da História de Herder propunha um conhecimento 

do conjunto natureza-história pela via das culturas nacionais, concepção inspirada, em 

grande parte, pela primazia do sentimento tal como era estabelecido por Hamann. Herder é 

citado no Cosmos e sua obra parece, portanto, ter sido bem conhecida de Humboldt. 

A proposta deste trabalho é discutir diversas questões, mais do que isso tomar 

consciência do que o novo é um discurso sobre coisas que traz nele mesmo a crônica 

anunciada do seu envelhecimento. Uma vez que a geografia só adquire sentido no quadro 

de um sistema de renovação permanente como o da modernidade. 
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