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1. Considerações Iniciais  

Não se foge da filosofia, pois que a pior filosofia é aquela que 

ignora a si mesma. O especialista que não quer ser induzido 

pela tentação de pensar, de alargar mesmo um pouco a 

importância de sua reflexão, permanece prisioneiro de uma 

metafísica implícita e, por isso, ainda mais tirânica. (...) Uma 

ciência do homem sem pressupostos obedece na realidade aos 

pressupostos do senso comum (...). Sua ciência desenvolve-se 

num fundo de indiscutível ignorância; não compreendem que 

se não conhecem aquilo que sabem, não sabem aquilo que 

conhecem. (...) E dado que a fuga diante de toda filosofia 

explícita nunca evita o recurso a uma filosofia, se utilizará de 

uma filosofia inconfessada, a pior que existe, porque sem 

crítica. (Gusdorf apud Quaini, 1992:11-10) 

O presente trabalho insere-se na perspectiva de análise da teoria geográfica e 

procura, ao lançar luz sobre as reflexões propostas no artigo Exceptionalism in Geography: 

a methodological examination de Fred K. Schaefer, reavaliar o discurso acadêmico, forjado 

pelo movimento teorético-quantitativo na geografia, cuja pretensão era negar uma 

perspectiva tradicional e estabelecer uma conduta verdadeiramente científica para a 

geografia. 

Nesta análise são considerados três aspectos fundamentais que conduzem a 

reflexão, a saber: (1) as circunstâncias históricas nas quais o artigo foi elaborado; (2) as 

críticas e as reações que o artigo suscitou no âmbito acadêmico; e (3) o significado de sua 

inserção dentro da história do pensamento geográfico.   

2. Exceptionalism in Geography: a methodological examination  – breve 
história. 

                                                      
1 Este trabalho é parte de minha monografia para obtenção do título de bacharel em Geografia 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defendida em fevereiro de 2004.  
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. marilamego@yahoo.com.br 
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 O artigo de Schaefer, objeto de análise deste trabalho, foi originalmente escrito como 

parte do segundo capítulo do livro sobre geografia política que o autor estaria preparando. O 

capítulo recebeu o nome The Nature of Geography e pretendia uma discussão metodológica 

sobre a natureza da ciência geográfica. Atualmente existem apenas fragmentos deste 

trabalho (Bunge, 1979). Para as gerações futuras restou o artigo Exceptionalism in 

Geography: a methodological examination. 

 Publicado no volume 43 do Annals of the Association of American Geographers, no 

inverno de 1953, o artigo conta 24 páginas e foi dividido em 4 partes mais uma pequena 

introdução. Com a prematura morte de Schaefer, em junho de 1953, a finalização do artigo 

foi feita por Gustav Bergmann, filósofo alemão, professor do Departamento de Filosofia da 

Universidade de Iowa e amigo pessoal de Schaefer. A relação de Bergmann com o artigo 

não se restringe à sua participação como finalizador. Em uma nota, o próprio Schaefer 

agradece às valiosas sugestões do amigo durante a produção do manuscrito que deu 

origem ao artigo (Schaefer, 1953). 

 Exceptionalism in Geography: a methodological examination é um trabalho que já 

nasceu sob o signo da polêmica. Sua publicação no Annals of the Association of American 

Geographers foi resultado de uma verdadeira contenda protagonizada por Schaefer, pelo 

então editor do Annals, Henry M. Kendall e pelos membros da comissão editorial da revista. 

Esta contenda foi marcada por uma intensa troca de correspondência entre os supracitados 

geógrafos. Segundo Martin (1989), em uma carta endereçada a Schaefer após a primeira 

análise do artigo pela comissão, 

Kendall wrote to Schaefer, “your manuscript has stirred up so 

much discussion among the members of the Editorial Board 

that I have found it very difficult to come to a positive 

decision”(...) (Martin, 1989:71). 

 Severas críticas foram feitas pelos membros da comissão – geógrafos do porte de 

Edward Ullman, Stephen Jones e Clyde Kohn – ao artigo de Schaefer. Na maior parte das 

críticas, o trabalho de Schaefer foi considerado inconsistente e seus argumentos foram 

taxados de infundados. De fato, a questão central presente no artigo que foi responsável 

pelo grande desconforto gerado refere-se à crítica e à oposição convicta que Schaefer faz à 

obra de Richard Hartshorne. 

Richard Hartshorne foi um importante e reconhecido geógrafo americano, membro 

do Departamento de Geografia da Universidade de Washington, e autor de The Nature of 

Geography: a critical survey of current thought in the light of the past, obra de pouco mais de 

500 páginas, publicado em 1939, ao longo de dois números do Annals of the Association of 

American Geographers (Livingstone, 1992). 
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 Na supracitada obra, Hartshorne dedica-se a uma extensiva e intensiva investigação, 

através da história da disciplina, pela natureza, escopo e propósitos da geografia. Sua 

proposta apoiava-se na questão do reconhecimento dos limites do conhecimento geográfico. 

The Nature of Geography é considerado por muitos autores como um marco na história do 

pensamento geográfico. Um trabalho cuja contribuição teórica para a geografia é 

incontestável. Segundo Mendoza et alli., 

la obra de Richard Hartshorne representa así la culminación del 

esfuerzo del pensamiento clásico norteamericano por conferir 

un estatuto definido y justificado a la perspectiva regional o 

corológica (Mendoza et alli., 1982). 

 Por conseguinte, ao endereçar suas duras críticas e ao objetar-se de forma 

veemente ao The Nature of Geography de Hartshorne, Schaefer colocou à prova a tradição 

geográfica anglo-saxã, e a influência antes incontestável de Hettner – referência 

fundamental para a obra de Hartshorne – na história do pensamento geográfico. A 

pretensão de Schaefer foi naturalmente vista com desconfiança por geógrafos, acadêmicos 

e intelectuais. No entanto, apesar da polêmica e do esperado alvoroço que o artigo causaria, 

Kendall decidiu-se por sua publicação. E, no inverno de 1953, meses após o falecimento de 

Schaefer, Exceptionalism in Geography: a methodological examination foi tornado público 

para a comunidade acadêmica geográfica. Passados mais de 50 anos, Exceptionalism in 

Geography: a methodological examination e seu autor Fred K. Schaefer permanecem 

assunto e tema de estudos. 

3. Panorama histórico-científ ico, revolução quantitativa e positivismo 
lógico 

 Men and movements are not born in a vacuum; neither do they 

find their fulfillment apart from temporal and social 

considerations. A productive soil is just as necessary for the full 

development of ideas and institutions as it is for botanical 

species (Anderson apud Kenzer 1987:57). 

No presente trabalho o recorte espaço-temporal do tema constitui um importante 

apoio à análise das reflexões de Schaefer. O recorte em questão refere-se aos anos 

cinqüenta do século XX nos Estados Unidos. Seu caráter tão específico justifica-se por 

tratar-se do período de surgimento do movimento de transformação das orientações teórico-

metodológicas nos diversos campos das ciências sociais, incluindo a geografia, conhecido 

como revolução quantitativa, a qual deu origem a chamada Nova Geografia ou Geografia 

Quantitativa. 
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 A relação entre a Nova Geografia e o artigo de Schaefer não poderia ser mais 

intensa. Exceptionalism in Geography: a methodological examination é considerado por 

diversos autores da literatura geográfica como uma das primeiras manifestações desta nova 

maneira de conceber a geografia (Gomes, 1996:255), também como marco inicial do 

movimento de renovação da disciplina (Capel, 1981), ou então como inegável influência e 

inspiração para o desenvolvimento ulterior da geografia quantitativa (Livingstone, 1992; 

Mendoza et alli., 1982). 

 Por conseguinte, analisar os argumentos apresentados por Schaefer é uma tarefa 

que depende, de forma fundamental, do (re)conhecimento das circunstâncias nas quais o 

artigo foi elaborado. Ignorar o contexto histórico que alimentou Schaefer conduziria a um 

trabalho estéril e debilitado, para não dizer errôneo. 

 Fundamental e associada a esta construção proposta do panorama norte-americano 

do pós-Segunda Guerra está a necessidade de conhecer e determinar a natureza das 

reflexões produzidas no meio acadêmico no qual conviviam geógrafos e professores como 

Schaefer e seus contemporâneos, reconhecendo neste exercício, a crucial importância da 

revolução quantitativa na passagem de uma geografia clássica para uma geografia moderna 

(Gomes, 1996:254). 

3.1 O pós-Segunda Guerra e o reordenamento mundial: a demanda por 
uma nova ciência  

 O artigo de Schaefer publicado em 1953 é fruto de um período bastante peculiar na 

história do desenvolvimento das ciências sociais. É preciso compreender que esse período, 

tem sua importância fundamental centrada no turbulento e magistral processo de 

reordenação do mundo. Esta reordenação, por sua vez, foi motor de outra mudança cujo 

alvo foi o pensamento científico e, como aponta Mendoza et alli., 

las sensibles transformaciones producidas en amplios sectores 

del conocimiento a partir de los años cincuenta – 

transformaciones que afectarían decisivamente al campo del 

conocimiento geográfico – han podido ser valoradas como una 

verdadera ‘revolución científica’ (...) (Mendonza, 1982:96). 

 A questão que emerge desta análise e, que aqui nos interessa, refere-se ao tipo de 

cenário científico formado a partir e em função da Segunda Guerra Mundial e que é 

marcado pelo surgimento de uma revolução científica. O historiador Eric Hobsbawn 

reconhece o gigantesco potencial transformador da Segunda Guerra Mundial, ao apontar 

que, 
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a humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da 

civilização do século XX desmoronou nas chamas da guerra 

mundial (...). Não há como compreender o Breve Século XX 

sem ela (Hobsbawn, 1995:30). 

 Ainda, conforme reflexão do filósofo Peter Sloterdjik, o fim da guerra desvela uma 

arrasadora lição de geopolítica internacional que comanda a transferência do poder mundial 

do velho continente europeu para o novo mundo, representado pelos Estados Unidos, pois 

a Europa havia perdido, diante de todas as nações, seu 

extraordinário privilégio: a pretensão à cruzada civilizatória. Os 

Estados Unidos estavam prontos a assumir o privilégio perdido 

por seus predecessores (Sloterdjik, 2002:18). 

 Neste sentido, é mister reconhecer o papel da Segunda Grande Guerra Mundial 

como catalisador da difusão de idéias e pensadores através dos continentes e como motor 

do soerguimento da potência norte-americana como locus condutor e receptor das 

transformações que se seguiram. Portanto o cenário configurado a partir deste 

reordenamento provocado pelo fim do conflito bélico é marcado por dois movimentos. O 

primeiro é o deslocamento do eixo do poder mundial da Europa para os Estados Unidos da 

América, país no qual vão se concentrar os progressos e esforços científicos. O segundo é a 

própria transferência de parcela significativa de toda a sorte de pensadores e cientistas que, 

perseguidos politicamente direta ou indiretamente deixaram a Europa e rumaram aos 

Estados Unidos. Muitos destes chamados homens da ciência passaram a integrar centros 

universitários espalhados por todo o país, dando continuidade a estudos e pesquisas outrora 

realizados nas escolas européias. Como bem ressalta Gomes, 

nesta época, uma verdadeira diáspora de pensadores esteve 

na base das múltiplas trocas entre as escolas, que tinham 

permanecido até então, voltadas para si mesmas (Gomes, 

1992:249). 

 Esta conjuntura descrita acima seria então responsável por uma interpenetração 

conceitual e metodológica sem precedentes que possibilitou uma substancial reformulação 

no âmbito do pensamento científico produzido até então. Uma característica fundamental 

deste processo é a amplitude desta reformulação no âmbito das ciências sociais, como bem 

aponta Mendoza et alli., 

(...) esta reformulación se dirige fundamentalmente hacia el 

domínio de los conocimientos humanos e sociales: porque, en 

efecto, en el campo de las ciencias naturales el proceso, 
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aunque tambíen actuante, aparece en gran medida como 

culminación y consolidación de perspectivas cognoscitivas más 

tempranamente adotadas (Mendoza et alli., 1982: 97). 

 Outro relevante aspecto que vem somar-se – e até mesmo alimentar – à 

interpenetração metodológica e conceitual na construção do cenário científico do mundo 

pós-guerra é a questão da profunda crise social e econômica desencadeada ao final do 

conflito. Em outras palavras, a conjuntura da qual emerge a reformulação científica 

conforma o cenário de duas crises: a crise dos paradigmas científicos clássicos e a crise 

sócio-econômica mundial. 

 Como abordado anteriormente, se por um lado, o fim da Segunda Guerra Mundial 

revelou a vitória da matemática e da física – presentes na estratégica bélica norte-

americana – e o sucesso do domínio e uso da ciência pelos homens, sobre os homens e 

sobre o ambiente, por outro, o término do conflito mundial deflagrou a questão do 

subdesenvolvimento catalisado pelo processo de descolonização no pós-guerra. Neste 

sentido é possível entrever o nexo que se institui entre a crise das idéias e a crise dos 

homens. Sobre esta imbricada relação, Capel aponta que 

las ciencias sociales se ven entonces solicitadas desde 

diversos frentes en demanda de respuestas eficaces a los 

problemas que aparecen: la necessidad de superar la crisis 

económica del sistema capitalista (...) (Capel, 1981:374). 

 A crise mundial que se seguiu, em suas múltiplas dimensões e múltiplas causas, é 

marcada pela débâcle dos paradigmas científicos reinantes até então e conduziu às ciências 

sociais a uma reação que recoloca na ordem do dia as necessidades e usos da ciência. 

Seria natural que ante à fragilidade demonstrada pela ciência clássica, erigisse uma nova 

possibilidade teórico-metodológica que, em seu cerne, sustentasse uma contrariedade 

latente ao paradigma anterior. 

 O que marca este momento é a sublimação das concepções historicistas que foram 

paulatinamente substituídas por uma verdadeira avalanche neopositivista, alimentada, 

sobretudo, pelo florescimento da lógica, pelo desenvolvimento da filosofia da linguagem e 

pelas novas descobertas na física quântica. Conforme palavras de Capel, 

factores diversos incidieron en la crisis generalizada de estas 

ciencias, y provocaram la aparicíon de nuevas tendencias, que 

encuentram una sólida base filosófica en el auge de las 

corrientes neopositivistas (Capel, 1981:367). 
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 Reunindo, então, os instrumentos do extraordinário avanço tecnológico à 

necessidade de respostas eficazes, a revolução quantitativa ganha terreno e inaugura uma 

nova era para a ciência. Sob o signo da revolução quantitativa, origina-se uma profunda 

rejeição aos métodos ditos qualitativos e a toda aproximação que expressa pensamentos 

não científicos que, por sua vez, dão lugar a intuição (Capel, 1981:370). Definindo-se como 

um extremo teórico e metodológico, 

surge un interés neto por la aplicación de sistemas lógicos al 

material empírico de las diversas ciencias, tanto naturales 

como sociales (Capel, 1981:375). 

3.2 A revolução quantitativa e o pensamento geográfico 

 A revolução quantitativa chegou à geografia após sua difusão nas demais ciências 

sociais, como a sociologia, a antropologia e a história (Capel, 1981:375). Muito já foi escrito 

sobre esta revolução que foi e permanece assunto de muitos trabalhos que visam 

compreender a passagem da geografia clássica para a geografia moderna. Nestes diversos 

estudos o caráter deste movimento se modifica sensivelmente de acordo com o 

entendimento e propósito de seus autores. De fato, não há um consenso evidente acerca do 

que foi exatamente a revolução quantitativa na geografia. A ausência de um consenso 

refere-se até mesmo ao rótulo quantitativo3 da revolução, estendendo-se sobre qual seria 

seu marco inicial e quando teria chegado ao fim. 

 A partir de fins da década de 40, segundo Unwin, uma 

inquietude crescente dentro da disciplina, devido a pobre 

reputação da geografia como ciência, ocasionou uma série de 

críticas importantes face ao conceito regional (Unwin, 

1995:151). 

Tem início um acirrado debate que contrapõe o predomínio dos temas, tão caros aos 

geógrafos regionais, à preocupação metodológica, pedra angular nos estudos sistemáticos 

da geografia quantitativa. A questão era descobrir que lugar ocupava a geografia no quadro 

geral das ciências, se é que ela poderia estar, de fato, presente neste quadro. Era preciso 

“decidir se a geografia se ocupava do exclusivo ou do geral” (Unwin, 1995, 152). 

                                                      
3 o termo revolução quantitativa não é utilizado de forma unânime, Capel (1981) o utiliza, assim 
como Burton (1966) ou Gomes (1996), Mendoza et alli. (1982) porém acredita ser um erro 
terminológico, na medida em que a transformação foi essencialmente de cunho teórico, e o título 
quantitativo dá uma idéia equivocada a respeito do uso da matemática; Gould considera o rótulo 
revolução quantitativa como um erro de denominação desastroso, na medida em que “não são os 
números que importam, mas todo um novo modo de ver geograficamente (...)” (Gould apud 
Livingstone, 1992:326). 
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 Para Unwin a revolução quantitativa 

aspirava substituir a descrição tradicional da geografia regional 

por uma ciência explicativa que girasse em torno do conceito 

de processo e estivesse baseada na verificação de teorias e na 

elaboração de leis (Unwin, 1995:152). 

Há nestas propostas uma evidente conexão com os princípios do positivismo lógico. 

O geógrafo australiano O. H. K. Spate no artigo Quantity and Quality in Geography, 

publicado em 1960, defende a idéia segundo a qual o caráter da revolução quantitativa não 

pode ser simplificado e compreendido apenas como uma postura contrária à geografia 

tradicional, idéia expressa na dicotomia quantitativo versus qualitativo (Burton, 1966:151). 

Por conseguinte, reduzir a revolução quantitativa aos termos do supracitado binômio seria 

ignorar justamente a pretensa proposta da nova geografia de solapar dicotomias, 

ambigüidades e dilemas no âmbito da ciência geográfica. 

 O geógrafo canadense Ian Burton é autor do artigo The Quantitative Revolution and 

Theoretical Geography (1966), no qual expressa a incontestável importância da revolução 

para a ciência geográfica, sendo responsável por uma transformação radical, jamais vista, 

de seu espírito e seus propósitos (Burton, 1963). Na abordagem de Burton, que apresenta 

perspectivas comuns ao trabalho de Spate, a revolução quantitativa é compreendida para 

além da dicotomia quantitativo-qualitativo – dicotomia que absorveu e dominou boa parte 

dos debates que marcaram este período de transição paradigmática. A proposta de Burton é 

compreender a revolução quantitativa como parte de um movimento de difusão e avanço da 

análise científica em um mundo ora dominado por uma preocupação com o excepcional e o 

único. Esta reivindicação apresentada por Burton é um exemplo notável das principais 

demandas da nova geografia, e de seus pensadores-líderes, porque, segundo suas 

palavras, 

to be accepted and accorded an honourable place in our 

society, social science needs to acquire demonstrable value as 

a predictive science without a corresponding need to control, 

restrict, or regiment the individual (Burton, 1966:154-155). 

 Capel (1981), por sua vez, explora a complexa e necessária relação entre a 

revolução quantitativa e os avanços tecnológicos gerados pela Segunda Guerra Mundial. 

Neste sentido, a revolução quantitativa seria, de acordo com o geógrafo espanhol, como um 

pacote teórico-tecnológico no qual associam-se os novíssimos e potentes instrumentos de 

tratamento de informação, isto é, os computadores, a novos marcos teóricos e conceituais, 

como a teoria dos sistemas, e, fundamentando o ‘pacote’ estariam os preceitos teóricos do 
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positivismo lógico. 

 Neste ponto coloca-se uma importante reflexão a ser considerada, que se desdobra 

da análise dos autores supracitados. A revolução quantitativa não pode ser reduzida a uma 

mera transformação no instrumental técnico do qual dispunha a geografia. O movimento do 

quantitativismo proclamava-se como um movimento que reivindicava a posição de ciência 

para a geografia, apoiando-se na tese fundamental segundo a qual para se tornar ciência, a 

geografia precisa produzir uma teoria que sustente suas investigações e, principalmente, 

que forneça explicações generalizantes. Portanto os métodos quantitativos constituiriam, a 

partir desta tese, o meio pelo qual a geografia validaria suas investigações e estabeleceria 

sua teoria. 

 Por conseguinte, a grande questão que esta revolução deixa entrever é que a 

utilização e aprimoramento de técnicas quantitativas, apoiadas principalmente pelo uso da 

matemática e estatística, na geografia serão entendidos como o grande suporte para o 

desenvolvimento, ou ao menos, suporte para a demanda pelo desenvolvimento de uma 

nova e fundamentada teoria geográfica. 

 Neste sentido, o quantitativismo pretendia uma verdadeira rearrumação 

metodológica, uma nova ordem. Sua intenção era introduzir nas ciências sociais os métodos 

das ciências da natureza, como condição de possibilidade do estabelecimento de uma 

teoria. Esse é um aspecto muito importante porque expressa claramente a noção que não 

se espera apenas que as ciências sociais apresentem-se exatas como as ciências da 

natureza em seus resultados e leis precisas, mas que antes disso utilizem os mesmos 

métodos rigorosos dos quais fazem uso as ciências naturais. 

 Uma das características fundamentais deste processo transformador que 

representou a revolução quantitativa é a retomada4, em diferentes campos do saber, dos 

critérios conceituais e metodológicos utilizados pelas ciências físicas. Um magistral projeto 

de reformulação do conhecimento é engendrado e coloca o campo das ciências físicas no 

patamar de modelo de todo o saber que se pretende rigoroso e coerentemente científico. 

Ainda, segundo Mendoza et alli., 

el processo de reformulación del conocimiento articulado a 

partir de los anos cincuenta puede entenderse, por tanto, como 

um nuevo intento de uniformización del saber – el método 

científico es uno e indivisible – que aparece ahora basado en la 

                                                      
4 retomada tendo em vista o movimento da racionalidade positivista do século XIX que considerou 
o campo das ciências físicas como o modelo científico por excelência (Ayer, 1965:9-15). 
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positividade lógica que se atribuye al discurso de las ciencias 

físicas (Mendoza et alli., 1982:97). 

 No trecho supracitado, surgem delineados os fundamentos filosóficos que guiam 

toda a transformação científica no mundo anglo-saxão, a qual deu origem a chamada 

revolução quantitativa. O positivismo lógico constitui os fundamentos teórico-metodológicos 

que conduziram e sustentaram a revolução quantitativa.   

 Há que se ressaltar que não existe um consenso entre os autores utilizados neste 

trabalho acerca do caráter da relação entre os fundamentos do positivismo lógico e a base 

teórica da geografia quantitativa. Como exposto no trecho citado anteriormente, Mendoza et 

alli. são exemplos de autores que consideram como fundamental a influência das teses 

desenvolvidas no âmbito do positivismo lógico na formação teórica do movimento do 

quantitativismo. 

 Capel, alinhando-se abordagem de Mendoza et alli., é categórico ao apontar uma 

evidente conexão entre positivismo lógico e geografia quantitativa. Sobre a revolução 

quantitativa que alcança as ciências sociais no mundo anglo-saxão, Capel acredita que este 

quantitativismo encontra sua força e fundamento no positivismo lógico, ao apontar que 

la geografía se vio tambíen afectada por las corrientes 

neopositivistas. Debido a uno de los rasgos que 

resultaron em aquel momento más llamativos, la 

transformación que entonces se produjo fue conocida 

como “revolución cuantitativa”, de la que surgió uma 

“nueva geografía” (Capel, 1981:378, grifos do autor). 

 Também resta evidente, para o geógrafo espanhol, a relação entre positivismo lógico 

e Schaefer. Mais especificamente entre este e o Círculo de Viena – núcleo primeiro e 

principal do movimento neopositivista, criado na Áustria na década de 20 – quando afirma 

que “el vínculo com la filosofia neopositivista fue directo y se produjo, en um primer 

momento, a través de Fred K. Schaefer” (Capel, 1981:380). 

 Ocupando o extremo desta discussão acerca da influência da perspectiva 

neopositivista na geografia, o geógrafo inglês David Livingstone (1992), afirma que as 

relações entre positivismo lógico e geografia quantitativa são menos óbvias do que parece, 

e, de fato, revelar-se-ão no cerne dos discursos dos praticantes da nova geografia. 

 O argumento-chave da análise de Livingstone apóia-se sobre a tese segundo a qual 

a relação, ou de acordo com a palavra que escolhe, o contrato entre geografia e positivismo 

lógico estava apoiado menos numa apropriação dos fundamentos filosóficos depreendidos 

do positivismo lógico que numa apropriação terminológica. Isto é, 
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the label ‘positivist’ within the geographical tradition has simply 

been used as a convenient term of reference under which to 

subsume its modern scientific aspirations, namely as a 

designator for a parsimonious orientation toward a 

mathematized account of the distribution of observable entities, 

geography rarely engaged in any profound way the positivist 

epistemological programme (Livingstone, 1992:321). 

 A despeito do possível vínculo entre Schaefer e o pensamento positivista lógico, em 

grande parte apoiado na conhecida influência do filósofo e integrante do Círculo de Viena 

Gustav Bergmann sobre Schaefer, ainda restam dúvidas sobre a relação direta entre as 

reflexões de Schaefer e os princípios lógico-positivistas. Para Livingstone, 

it is hard to see just precisely what Schaefer, and his 

successors, gleaned from their flirtation with logical 

positivism. (...) It is only in so far as both logical positivism 

and quantitative geography were absorbed into a 

contemporary mood of international empiricism that any 

significant links can be established (Livingstone, 

1992:318-319). 

3.3 O Círculo de Viena e o positivismo lógico: as matrizes da geografia 
quantitativa 

O único fundamento para a crença nas ciências naturais é a 

idéia de que as leis gerais que regem os fenômenos do 

universo são necessárias e constantes. Por que esse princípio 

deveria ser menos verdadeiro para o desenvolvimento das 

faculdades intelectuais e morais do homem do que para outras 

operações da natureza? (Condorcet apud Hollis, 2002). 

  Essa questão introduzida pelo filósofo matemático Condorcet em um livro no ano 

1794, foi alimentada, principalmente, pela fermentação de idéias conhecida como 

Iluminismo (Hollis, 2002). E, ainda que diste em muito do recorte temporal proposto neste 

trabalho, esta questão representa de forma bastante clara o espírito do progresso científico 

que movia os avanços no campo das ciências naturais e que penetrou o campo das ciências 

sociais na segunda metade do século XX. 

O que a questão de Condorcet desvela é a importância e, de certa forma, a primazia, 

dada aos métodos das ciências naturais quando comparados às ciências sociais, e mais, 

revela a insistência em aplicar os métodos das ciências naturais nas ciências sociais como 
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possibilidade de solucionar questões que fazem parte do escopo das últimas. O movimento 

de renovação científico deflagrado no pós-Segunda Guerra traz, em sua essência e em seus 

fundamentos filosóficos, as mesmas idéias exploradas por Condorcet. 

A noção de uma metodologia única que possa induzir a compreensões transversais 

entre os diversos ramos da ciência é a tônica do movimento do positivismo lógico, que deve 

sua origem à reunião de um grupo de pensadores dos anos 20 aos anos 30, na Áustria, 

composto por filósofos e matemáticos, em sua grande maioria, alemães e austríacos, que 

formaram o conhecido Círculo de Viena. 

É importante ressaltar que o Círculo de Viena não representou uma escola científica 

com um corpo teórico fechado e conciso (Delacampagne, 1997:102). A princípio, o Círculo 

de Viena se constituía mais como um núcleo de reuniões que propriamente um movimento 

organizado (Ayer, 1965:9). Foi através da publicação, em 1929, de um manifesto no qual 

foram expostas as teses científicas e a postura filosófica do grupo, que tornou-se notável 

para parte do mundo ocidental – principalmente Inglaterra e Europa Ocidental – o ponto de 

vista científico do Círculo de Viena, no período entre guerras. 

Há que se ressaltar ainda que, apesar dos trabalhos publicados em conjunto, os 

membros do Círculo de Viena guardavam posturas diferenciadas, realizaram revisões e 

retificações em suas idéias e escritos que, após a dissolução do grupo com a ascensão de 

Hitler, deram origem a diferentes modelos científicos. 

Por conseguinte, o positivismo lógico vai se constituir em um cenário no qual as 

diferenças e antagonismos entre as várias perspectivas emergem de uma forma visível. 

Porém, comum a todas a essas abordagens permanece o desejo de auto-afirmarem como 

movimento de ruptura face à tradição metafísica. Segundo Delacampagne, 

dois traços gerais, comuns a todos os membros do grupo 

[Círculo de Viena], podem ser distinguidos. O primeiro é o 

interesse pela lógica. O segundo, o empirismo radical 

(Delacampagne,1997:102). 

Uma das aspirações do Círculo de Viena era estabelecer uma filosofia científica. A 

matemática e a lógica, assim como a física, seriam os grandes modelos aos quais se devem 

toda a forma de discurso científico. A unificação da ciência faz parte desse projeto e deve 

ser empreendida através da redução de todas as proposições observáveis à linguagem 

lógica-matemática, com o qual mostrar-se-ia a existência de um núcleo comum a todas as 

ciências. 

O positivismo lógico do Círculo de Viena é influenciado por quatro antecedentes 

básicos: (1) o empirismo crítico de Mach, que acredita consistir a tarefa do cientista na 
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descrição do mundo sendo aceitável apenas o conhecimento advindo da experiência 

(Delacampagne, 1997:103); (2) a análise lógica do conhecimento de Wittgenstein, segundo 

a qual somente a linguagem da matemática poderia legitimar o conhecimento (Gomes, 

1996:253), na medida em que estabelecia uma dependência lógica entre os enunciados e a 

verdade das coisas; (3) a revolução da física quântica, no começo do século XX, 

interpretada como demonstração do caráter analítico da ciência e da força dos métodos 

rigorosos face aos fenômenos observados e aos mecanismos de comprovação e; (4) a 

lógica-matemática que representava um poderoso instrumento para traduzir fatos do 

conhecimento empírico em uma linguagem precisa, rigorosa e inequívoca. 

 Por conseguinte, as matrizes do positivismo lógico, ou neopositivismo, incorporam a 

abordagem epistemológica, conceitual e metodológica da perspectiva científica analítica, 

segundo a qual a constituição de um verdadeiro conhecimento científico supõe 

necessariamente a articulação de uma linguagem científica capaz de assegurar tanto a 

lógica interna da razão, como a conexão lógica entre essa racionalização e a ordem 

atribuível de uma ou outra forma, aos fatos da experiência (Ayer, 1965). 

E, para garantir a possibilidade de expressão e comunicação exatamente definidas e 

inequívocas dentro de cada campo científico do saber e entre os diversos campos 

científicos, a linguagem científica deve cumprir dois requisitos fundamentais: (1) a linguagem 

deve ser intersubjetiva, isto é, deve constituir um sistema comum de codificação, símbolos e 

regras, com capacidade de designação invariável; e (2) a linguagem científica deve ser 

universal, isto é, deve se constituir em um sistema lógico conceitual no qual qualquer fato 

cientificamente conhecido possa ser nela expresso (Mendoza et alli., 1982:100-102). 

Através da perspectiva analítica a única linguagem capaz de oferecer e responder às 

demandas da cientificidade rigorosa é a linguagem matemática. 

3.4 O positivismo lógico na geografia: por uma teoria geográfica 

 A maior contribuição da perspectiva analítica do positivismo lógico nas ciências 

sociais, e principalmente na geografia, é a idéia da premência de um método científico uno e 

indivisível. Isto é, todos os campos do saber, ainda que diversos e diferentes em seus 

objetos e objetivos científicos e em seu estágio de evolução, compartilham de um único 

método científico. 

 A tese principal que desta análise se desdobra é que somente através da aplicação 

de um método científico único é possível aos diferentes ramos da ciência constituírem uma 

teoria que, uma vez comprovada, proporcione uma explicação aceitável e suficiente para um 

fato conhecido, ou então seja capaz de prever o desconhecido. Estes seriam, de fato, os 

principais procedimentos teóricos na ciência (Mendoza et alli., 1982:101-103), realizáveis 

apenas através de uma homogeneização metodológica. 
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 A metodologia hipotético-dedutiva, desenvolvida pelo positivismo lógico, constitui, 

dessa forma, base para delimitação e legitimação de um conhecimento científico. No caso 

da geografia, a aplicação desta metodologia revela-se como garantia de produção de uma 

teoria genuinamente geográfica. E esta é por sinal, uma das demandas principais dos 

geógrafos que absorveram e produziram sob o impacto da revolução quantitativa. Assumiu-

se, neste momento, que a ausência de uma teoria genuinamente geográfica figurava como 

um dos problemas epistemológicos centrais da geografia. 

A lacuna deixada pela ausência de uma produção teórica geográfica poderia ser 

preenchida, de forma plenamente satisfatória, por duas vias complementares, a saber: 

(1) A primeira seria através da apropriação e utilização da metodologia hipotético-

dedutiva, desdobrada das teses do positivismo lógico, que habilitariam a geografia a explicar 

os fatos observáveis e a formular leis gerais – desenvolvendo-se, desta forma, através da 

perspectiva nomotética, o horizonte científico geográfico. 

A metodologia hipotético-dedutiva torna-se, então, o instrumento que articula um 

raciocínio lógico e matemático que, por sua vez, fundamenta uma teoria que será aplicada 

ao domínio cognoscitivo da geografia. A partir da articulação desta explicação em forma de 

hipótese matemática aos fatos observáveis, que constituem o objeto científico, chega-se ao 

estabelecimento de uma teoria válida. 

É de se notar que Christaller defende o procedimento dedutivo, que elabora as 

formulações teóricas previamente, na medida que, 

es necessário desarrollar los conceptos imprescindibles para la 

posterior descripción e análisis de la realidad, (...). Por lo tanto, 

resulta superfluo antepornele la descripción de la realidad; la 

teoria tien una validez independiente de la realidad concreta, 

una validez basada en su lógica y coherencia internas 

(Christaller, 1982:398). 

(2) A segunda via dá-se pelo abandono da abordagem corológica – que privilegia o 

único e sustenta o caráter exclusivo da metodologia na geografia, impedindo-a de formular 

leis gerais e estabelecer padrões. Esta abordagem apóia-se na noção que a formulação 

teórica procede indutivamente da experiência (Mendoza et alli., 1982:100-102). E, segundo 

a perspectiva analítica, esta postura constitui um erro, na medida em que não existe 

nenhum método indutivo que conduza a formulação de conceitos fundamentais. 

 A demanda pela constituição de uma teoria geográfica certamente não se restringe à 

década de 50 e, portanto, não deve sua origem exclusivamente ao movimento do 

quantitativismo e ao conseqüente nascimento da Nova Geografia. Muitos autores, como o 
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citado geógrafo alemão Walter Christaller, ainda nos anos trinta, desenvolveram trabalhos 

nos quais a busca de leis e padrões configurava-se como objetivo fundamental da 

investigação geográfica (Capel, 1981; Livingstone, 1992). Contudo, foi a partir da revolução 

quantitativa na década de 50, que os clamores por uma geografia teórica, ou teorética, 

ganharam respaldo e um corpo mais hegemônico. Neste sentido, Burton compreende 

(...) the movement toward quantification as a part of the general 

spread and growth of scientific analysis into a world formally 

dominated by a concern with the exceptional and unique 

(Burton, 1963:151-152). 

 É de se notar que os artigos desenvolvidos sob o impacto das transformações 

impulsionadas pelo movimento quantitativista na geografia, incluso o artigo Exceptionalism 

in Geography: a methodological examination de Schaefer, sustentavam, em sua estrutura, 

uma profunda objeção aos argumentos de natureza corológica ou regional da geografia 

clássica precedente. A crítica incidia sobre a inutilidade das análises apoiadas na descrição 

regional e sua conseqüente incapacidade explicativa. De fato, através de uma evidente 

insatisfação perante a abordagem idiográfica na geografia, o que se manifestava era, em 

suma, “a genuine need to make geography more scientific, and by a concern to develop a 

body of theory.” (Burton, 1963:156) 

A premência na incorporação do horizonte analítico é afirmada tanto no artigo de 

Schaefer quanto nos demais escritos dos geógrafos quantitativos. A defesa de uma 

concepção analítica do conhecimento geográfico surge da necessidade de clarificar e 

delimitar o horizonte epistemológico da cientificidade da geografia (Mendoza et alli., 

1981:105-107). E, naquele momento, a delimitação deste horizonte dependia, sobremaneira, 

da formulação em termos teóricos de leis, regularidades e padrões fenomênicos. Dependia, 

enfim, de uma postura analítica que fosse capaz de desvelar a ordem do mundo 

cognoscível. 

Em suma, a perspectiva geográfica analítica, pedra angular da Nova Geografia, 

sustenta que um método científico comum a todas as ciências deve e pode ser aplicado ao 

domínio cognoscitivo da geografia. Através desta perspectiva, a teoria é considerada ponto 

de partida e culminação do método científico. 

 Há que se ressaltar que, apesar da aparentemente indubitável e pretensa 

capacidade explicativa da perspectiva geográfica analítica, uma séria questão se coloca 

face à defesa da utilização de um método científico único na geografia. Esta questão diz 

respeito à aplicabilidade desta metodologia ao domínio cognoscitivo da geografia. A questão 

que daqui se depreende diz respeito ao uso da metodologia hipotético-dedutiva, apoiada na 

matemática e na utilização de uma linguagem simbólica lógica, sobre o material empírico 
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com o qual a geografia lida. 

 Com resposta à essa questão, geógrafos como Schaefer, Bunge (1979) e Harvey 

(1969), afirmam que esses problemas estão presentes em qualquer investigação empírica, e 

que não existiria, portanto, nenhuma razão lógica para supor a incapacidade da geografia 

em desenvolver uma teoria. Uma garantia desta capacidade é justamente a aplicação de 

uma linguagem matemática que assegure a coerência e a consistência de um enunciado 

científico. E, ainda que existam dificuldades de ordem prática em aplicar um método 

científico comum aos problemas geográficos, estas dificuldades não podem ser invocadas 

como prova de que a geografia é uma ciência distinta das demais (Harvey, 1969). 

4. Exceptionalism in Geography:  objetivos e estrutura  

 O artigo de Schaefer tem sido considerado um marco genuíno na história do 

pensamento geográfico e um dos primeiros motores da Nova Geografia. Seu artigo localiza-

se no centro do furacão causado pela revolução quantitativa na geografia. A começar por 

sua violenta rejeição ao ‘passado’ do pensamento geográfico, rejeição esta que revela, de 

fato, a crítica aos métodos qualitativos, pedra angular da perspectiva corológica considerada 

como a fundamental fragilidade epistemológica da Geografia. 

 Apesar de representar, e defender, um corte extremamente abrupto no que seria a 

geografia vigente, isto é, a abordagem idiográfica centralizada na corologia e no caráter 

específico da metodologia da geografia – cristalizada por Hartshorne (Livingstone, 1992) – é 

fundamental destacar que as idéias contidas no artigo de Schaefer já se encontravam 

embrionárias no âmbito acadêmico da geografia entre aqueles que centravam sua 

preocupação na natureza e futuro da disciplina. Segundo Livingstone, 

advocates of a more scientific geography found in Schaefer a 

hero, and in Hartshorne the personification of, as one observer 

puts it, ‘what we struggled against’ (Livingstone, 1992:316 grifos 

do autor). 

  Esta observação de que o germe da transformação já estava presente alia-se à 

constatação que a preocupação central de Schaefer, em Exceptionalism in Geography: a 

methodological examination, não se limita à sua contundente crítica ao que chama a 

tradição excepcionalista do pensamento geográfico, que privilegia os aspectos singulares, 

através de uma metodologia igualmente única. De fato, a reflexão de Schaefer evidencia-se 

para além da refutação de uma argumentação fundada sobre a tradição (Gomes, 1996) que 

impossibilitaria à geografia a busca de leis. 

  O propósito fundamental de Schaefer em Exceptionalism in Geography: a 

methodological examination – e para tal precisa refutar firmemente a posição que 
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Hartshorne encarna e perpetua – é postular uma nova natureza para a geografia, 

empenhada na busca por estatutos de lei que explicariam padrões espaciais. A proposta em 

distinguir a natureza das leis geográficas associa-se à necessidade em delimitar a própria 

natureza da ciência. 

  Posto isso, Schaefer reivindica a geografia como uma ciência segura, rigorosa, hábil, 

normativa e, plenamente capaz de estabelecer suas próprias leis, e por conseguinte 

habilitada a desenvolver uma teoria geográfica. Sua empresa aponta a busca por um 

conhecimento geográfico que possa alinhar-se aos demais conhecimentos desenvolvidos 

pela ciência e por isso defende em primazia uma metodologia comum, com uma linguagem 

científica comum. 

  Ao rejeitar o constructo científico da geografia tradicional, Schaefer pretende 

demonstrar que os problemas teóricos criados, e decorrentes desta geografia tradicional não 

se sustentam e, portanto, restam falsos. Neste sentido, a pretensão de Schaefer é 

evidenciar a impossibilidade de subsistirem dualismos ou dicotomias teóricas ou práticas. A 

partir desta postura, ambigüidades não poderão mais ser admitidas no âmbito da ciência 

geográfica. 

 A seguir inicio a análise de alguns dos principais argumentos presentes no artigo de 

Schaefer. A escolha daqueles que seriam os pontos principais foi guiada, 

fundamentalmente, pelas referências bibliográficas utilizadas ao longo desta monografia. 

Apesar de não tratar-se de um artigo extenso, Exceptionalism in Geography: a 

methodological examination constitui, sem dúvida, um manancial de complexas e intensas 

reflexões acerca do que foi e o que deve ser a geografia no juízo de um representante da 

geografia quantitativa. 

 Exceptionalism in Geography: a methodological examination está dividido em quatro 

tópicos além de uma introdução. Os três primeiros tópicos apresentam-se complementares 

e possuem um caráter que os distingue do último. Naqueles, Schaefer dedica-se a uma 

verdadeira escrutinação da obra de Hartshorne, apoiado em grande parte nas mesmas 

fontes bibliográficas. No quarto tópico Schaefer avança na tentativa de delinear a geografia 

como uma ciência. Como conseqüência desta proposta, Schaefer revê uma série de 

conceitos fundamentais, sob uma análise distinta da tradicional. Concepções fundamentais 

ao longo da história do pensamento geográfico, como dualismo; descrição versus 

explicação; ciência versus conjunto de conhecimentos; e determinismo são criticadas, 

parcialmente definidas ou redefinidas. 

 A crítica de Schaefer, apresentada nos três primeiro tópicos, está articulada através 

de dois caminhos complementares (Entrinkin, 1989). No primeiro caminho Schaefer coloca à 

prova a historiografia elaborada por Hartshorne. Refazendo a investigação histórica que 
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Hartshorne apresenta em The Nature of Geography, Schaefer pretende denunciar o que 

acredita ser uma reconstrução do passado geográfico seletiva e intencional, com vistas à 

legitimação de idéias próprias não fundamentadas. 

 No segundo caminho, e pedra angular do artigo, Schaefer critica a abordagem 

exclusivamente idiográfica da geografia tradicional que teria legado à disciplina seu caráter 

excepcionalista e a-científico. A origem da tradição excepcionalista residiria na associação 

de uma forma particular de explicação, apoiada no método idiográfico, com um conjunto 

particular de objetivos – descrição e explicação de aspectos singulares de áreas igualmente 

singulares (Harvey, 1969: 72). 

 4.1. Sobre o sentido da metodologia  

 Na introdução do artigo Exceptionalism in Geography: a methodological examination 

são apresentados os pontos que serão explorados e discutidos. A intenção de Schaefer é, 

claramente, a de justificar sua empresa, a partir do reconhecimento da necessidade de 

reavaliação de conceitos e métodos nunca contestados verdadeiramente. Em sua crítica, 

Schaefer pretende denunciar que estes métodos e conceitos foram aceitos apenas em 

função de sua antigüidade, sua tradição dentro da história do pensamento geográfico. 

 Nesta introdução, Schaefer propõe uma reavaliação e requalificação do sentido do 

termo metodologia, na intenção de desfazer a confusa noção de metodologia como um mero 

conjunto de técnicas. Este é um aspecto crucial na obra, e a tendência em reavaliar o 

significado do termo metodologia já aparece em diversos trabalhos de geógrafos já imbuídos 

pelas reformas científicas propostas pelo quantitativismo (Livingstone, 1992). Schaefer é 

categórico ao afirmar que, 

the methodology of a field is not a grab bag of special 

techniques. In geography such techniques (...) are still often 

mistaken for methodology. (...) Methodology proper deals with 

the position and scope of the field within the total system of the 

sciences and with the character of its concepts (Schaefer, 

1953:226). 

 Para Schaefer a metodologia é a lógica do processo de definição e redefinição de 

conceitos, de confirmação ou rejeição de hipóteses e leis dentro de um campo científico. O 

debate metodológico seria, dessa forma, a maneira pela qual as diversas disciplinas 

permaneceriam em seu caminho de mudanças e evolução. A crítica de Schaefer começa 

neste preciso momento, quando afirma que a metodologia da geografia é por demais 

complacente, na medida em que muitas idéias e conceitos permanecem incontestáveis e 
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indiscutíveis por décadas, ainda que existam sérias razões para duvidar de seus poderes 

(Schaefer, 1953). 

 Schaefer, ao insistir na importância do debate metodológico no âmbito dos diversos 

campos científicos, sem distinções, inicia o primeiro dos muitos movimentos de contra-mão 

da tradição geográfica que demonstra em Exceptionalism in Geography: a methodological 

examination. É de se notar que, nesta época, conforme aponta Harvey, 

la mayor parte de la literatura inglesa y americana sobre 

pensamento geográfico se haya interesado en la definición de 

los objetivos, el alcance y la naturaleza, de la geografia. La 

mayor polémica se ha centrado, pues, más en aspectos 

filosóficos que metodológicos (Harvey apud Mendoza et alli., 

1982:421.) 

 É a partir da análise que privilegia os aspectos metodológicos da disciplina, que 

Schaefer desfere seus primeiros ataques a contribuição de Hartshorne para a delimitação do 

escopo científico da geografia. A crítica aponta diretamente à conclusão de que, na verdade, 

o que Hartshorne fez foi tão somente uma história intelectual da geografia, e não uma 

investigação normativa a respeito do que a geografia deve ser (Livingstone, 1992), sendo 

esta investigação normativa a grande pretensão de Schaefer. 

 A questão-guia de Hartshorne teria sido, então, segundo Schaefer, interrogar-se 

sobre o que a geografia tem sido ao longo da história do pensamento geográfico. E, 

aparentemente, a simples resposta para esta questão pareceu suficiente, na tradição 

geográfica anglo-saxã, para delimitar a natureza da ciência geográfica. Em outras palavras, 

Schaefer critica duramente a proposta de que a reconstrução da história da evolução 

científica da geografia, através da escolha de determinados autores que funcionariam como 

um fundamento indubitável, seria suficiente para definir a natureza da ciência. 

Neste ponto fica clara a rejeição de Schaefer ao espírito anti-científico do 

historicismo que julga encontrar em Hartshorne e seus seguidores (Unwin, 1995). Para 

Schaefer interessaria somente o que é e como será a geografia, sua perspectiva 

desqualifica a tradição geográfica como constituinte da identidade da disciplina. 

 Schaefer defende que a investigação acerca da natureza da geografia não pode 

consistir numa procura selecionada através da história da ciência. Neste sentido, pretende 

denunciar o expediente utilizado por Hartshorne de procurar na história do pensamento 
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geográfico uma autoridade – no caso Hettner5 – que validasse suas premissas, ao mesmo 

tempo em que acredita revelar o caráter ambíguo e a-científico da postura e do propósito do 

geógrafo americano. 

4.2. Anatomia da crít ica de Schaefer 

 Neste ponto do artigo, Schaefer inicia seu caminho investigativo, no qual 

praticamente percorre os mesmos caminhos históricos do geógrafo americano, porém com 

um propósito que revela-se totalmente contrário. Schaefer se propõe a reavaliar a produção 

teórica dos autores que constituem as matrizes teóricas da obra de Hartshorne – o filósofo 

alemão Kant e o geógrafo, também alemão, Hettner. 

 É de se notar que revela-se, nesta análise, uma profunda semelhança unindo as 

perspectivas – que diga-se, julgam-se antagônicas – de Schaefer e Hartshorne. Isto porque, 

apesar de se colocar em um extremo da questão metodológica da geografia, com uma 

postura científica totalmente distinta quando comparado a Hartshorne, Schaefer utiliza o 

mesmo expediente de explorar as matrizes do pensamento geográfico, como na obra The 

Nature of Geography de Hartshorne. Neste sentido, Schaefer também vai buscar respaldo 

na história do pensamento geográfico, fundamentalmente na literatura geográfica sobre 

metodologia. Segundo Livingstone, neste momento, 

sensing like Hartshorne the power of heritage, Schaefer felt the 

need to bolster his own conception of geography with names of 

figures looming large in the traditional hagiography of the 

discipline (Livingstone, 1992:314). 

 De fato, Schaefer lança mão da tradição geográfica para apoiar suas perspectivas 

analíticas, porém ao fazê-lo, coloca-se de certa forma indiferente aos detalhes históricos que 

tanto ocuparam Hartshorne (Livingstone, 1992). Contudo, o que transparece é que 

Schaefer, apesar de sua crítica veemente à postura de Hartshorne em apelar às autoridades 

científicas tradicionais para defender seu ponto de vista, acaba por agir de forma 

semelhante em seu artigo. Ainda que o faça ciente do fato que a evolução histórica de um 

campo científico é totalmente distinta da estrutura lógica deste campo, e sua preocupação 

no artigo era com a última (Livingstone, 1992:314-316). 

                                                      
5 sobre o pretenso caráter indubitável da obra de Hettner, Schaefer aponta que apenas dois anos 
após o trabalho de Hettner, Vitor Kraft, o filósofo e membro do Círculo de Viena, publicou um 
trabalho sobre a geografia que foi simplesmente ignorado na retrospectiva científica de 
Hartshorne, e conseqüentemente ignorado pela tradição geográfica (Schaefer, 1953). 
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 Posto isso, nos tópicos I, II e III de Exceptionalism in Geography: a methodological 

examination são apresentadas as matrizes da epistemológicas da disciplina responsáveis 

pela delimitação do escopo científico da mesma. 

 Ao apresentar estas matrizes, Schaefer opta por duas vias críticas complementares: 

(1) na primeira pretende denunciar os mal-entendidos causados por apropriações 

debilitadas e seletivas da literatura geográfica; e (2) na segunda pretende demonstrar que a 

identidade da geografia aparece, constantemente, negociada na interpretação que 

Hartshorne faz das reflexões de Humboldt, Hettner e Kant. 

 De fato, este caráter negociável da identidade estaria por trás da falta de definição, 

ou da fragilidade das definições e conceitos da geografia tradicional. Schaefer acredita que 

esta fragilidade e deficiência se deve, de forma fundamental, à insistência de autores como 

Hartshorne, que postulam a geografia como um campo científico distinto dos demais e que, 

assim como a história, não estaria apta a formular leis. A geografia apresentaria-se então, 

na interpretação de Schaefer, como uma disciplina que precisa a todo momento justificar 

sua existência e importância, visto não estar alinhada às demais. Por este motivo Schaefer 

afirma que “geographers writing on the scope and nature of geography often begin quite 

apologetically as if they had to justify its very existence” (Schaefer, 1953:227). 

 Por conseguinte, para que pudesse justificar sua existência e negociar sua 

identidade, a geografia precisou então apoiar-se na idéia de ser uma ciência integradora, ou 

uma ciência de síntese. Portanto proprietária de uma metodologia especial, distinta. 

 Delineia-se assim aquele que seria o primeiro ponto central do artigo de Schaefer e 

que expressa uma reflexão que resta tautológica. De acordo com a análise de Schaefer da 

obra de The Nature of Geography de Hartshorne, este autor defenderia e justificaria a 

importância e existência da ciência geográfica a partir do reconhecimento de seu caráter 

excepcional em relação aos demais campos científicos. A geografia possuiria então um 

método único e seria uma ciência integradora única. Porém, como sustenta Schaefer, o fato 

de proclamar-se única metodologicamente faz da geografia uma disciplina que abdica da 

procura de leis para investir numa perspectiva idiográfica apoiada na descrição regional de 

aspectos únicos e excepcionais. Segue-se que, para Schaefer, é a busca por leis e padrões 

espaciais aquilo que garante o estatuto de cientificidade de uma ciência. Logo ao reivindicar 

uma posição particular excepcional face aos demais campos científicos, como se esta 

reivindicação justificasse sua existência e forjasse sua identidade, a geografia tradicional 

defendida por Hartshorne, torna-se, de fato, uma não ciência. 

 Segundo Schaefer, neste aspecto residira, justamente, o atraso da geografia em 

relação aos demais campos científicos, na medida em que a geografia alimenta a ambição 
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de ser uma ciência integradora e metodologicamente única e não avança científica e 

metodologicamente porque não acompanha a evolução das demais disciplinas. 

 Neste sentido, fica extremamente claro que a objeção absoluta ao excepcionalismo 

coloca-se, em Schaefer, como condição de possibilidade não apenas para a delimitação 

genuína do escopo da geografia, mas, principalmente, como possibilidade de delinear a 

geografia como uma ciência verdadeira. Uma vez definida como ciência de fato, a geografia 

prescinde de justificativas que legitimem sua existência. Na medida em que, 

the existence of a field is after all mainly the product of the 

division of labor; it needs no methodological justification. In this 

obvious sense geography is no doubt an important field 

(Schaefer, 1953:227 grifos do autor). 

 A partir deste ponto do artigo fica evidente o objetivo de Schaefer em desafiar a 

afirmação de que a geografia e a história são fundamentalmente diferentes de todos os 

demais campos científicos e que, portanto, necessitariam de uma metodologia especial. 

  Após construir uma argumentação que rechaça a idéia da unicidade metodológica na 

geografia, Schaefer introduz a noção de spatial relations como substituta da concepção de 

descrição regional. Aqui sua intenção patente é demonstrar insustentável a idéia de que a 

geografia não pode ser uma ciência e que deve permanecer como um campo de descrições 

ingênuas ou de taxonomias. Segundo Schaefer, esta substituição proposta encontra sua 

base na fragilidade da postura descritiva regionalista, na medida em que, 

description, even if followed by classification, does not explain 

the manner in which phenomena are distributed over the world. 

To explain the phenomena one has described means always 

recognized them as instances of laws (Schaefer, 1953:227). 

Neste sentido, Schaefer faz objeção ao conceito de geografia como uma descrição 

enciclopédica que deve lidar com tudo o que existe numa região. A perspectiva proposta no 

artigo defende que o interesse da ciência geográfica deve ser pelos padrões espaciais que 

os fenômenos exibem em detrimento dos fenômenos individuais em si. Em outras palavras, 

o que sustenta a postura científica da geografia não é a descrição, por mais aprimorada e 

minuciosa, dos fenômenos por si, e sim o desvelamento dos padrões espaciais que exibem 

estes fenômenos. É somente a partir do desvelamento destes padrões que é possível 

reconhecer os exemplos de leis dos quais fala Schaefer. Posto isto, Schaefer dedica-se a 

delimitação daquele que seria o campo cognoscitivo da disciplina quando afirma que, 

geography, thus, must pay attention to the spatial arrangement 

of the phenomena in an area and not so much attention to the 
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phenomena themselves. Spatial relation are the ones that 

matters in geography, and no others. Nonspatial relations found 

among the phenomena in an area are the subject matter of 

other specialists such as the geologist, anthropologist, or 

economist (Schaefer,1953:228). 

 O pressuposto que afirma a primazia dos padrões espaciais face às descrições 

fenomênicas no estabelecimento de leis, Schaefer encontra em Humboldt e Ritter, quando 

estes asseveram que todas as relações espaciais são governadas por leis. Apoiado por tal 

pressuposto, Schaefer demonstra que, 

(..) geography had to be conceived as distribution with the 

formulation of the laws governing the spatial distribution of 

certain features on the surface of the earth (Schaefer, 

1953:227). 

Uma vez que a geografia dedica-se a determinação do caráter das relações 

espaciais instituídas entre os fenômenos observáveis, o estabelecimento destas leis 

configura-se como objetivo primordial da investigação geográfica. Ao se fixar na 

determinação das relações espaciais, no conhecimento do arranjo espacial sobre a 

superfície da Terra, a geografia, segundo Schaefer, utiliza a perspectiva corológica – 

baseada na descrição regional – como uma das etapas da sistematização do conhecimento 

geográfico. Uma vez concluído o procedimento descritivo, parte-se para a identificação da 

distribuição espacial dos fenômenos observados. Aqui, ainda trata-se do levantamento de 

informações, que pertencem portanto, ao conjunto de dados e não aos resultados 

investigativos. 

Esta questão revela a preocupação constante de Schaefer em diferenciar, dentro do 

horizonte da investigação científica da geografia, as etapas que associam-se ao 

levantamento de informações daquelas que constituem o tratamento sistemático destas 

informações que conduzem a formulação de leis. Schaefer utiliza o seguinte exemplo que 

apresenta claramente, as etapas do procedimento nomotético: 

Assume, for instance, that two phenomena are found to occur 

frequently at the same place. A hypothesis may then be formed 

to the effect that whenever members of one class are found in a 

place, members of the other class will be found there also, 

under conditions specified by the hypothesis. To test any such 

hypothesis the geographer will need a larger number of cases 

and of variables than he could find in any one region. But if it is 

confirmed in a sufficient number of cases then the hypothesis 
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becomes a law that may be utilized to ‘explain’ situations not yet 

considered (Schaefer, 1953:229 grifos do autor). 

 Neste momento, fica evidente que Schaefer contrapõe claramente a abordagem 

científica à abordagem historicista como modos possíveis de explicação. Para Schaefer 

seria um severo erro servir de modo de explicação geográfica um modelo histórico 

(Livingstone, 1992:310-313), centrado na descrição e classificação dos fenômenos, na 

medida que, segundo sua análise, este modelo não tem capacidade de explicação, pois não 

visa à formulação de leis. A tarefa científica, de fato, não pode prescindir da descrição, no 

entanto, esta não pode constituir, em última análise, um fim em si mesma. Schaefer é 

imperativo quando afirma que 

we know that classification is the first step in any kind of 

systematic work. But when the other steps, which naturally 

follow, are not taken, and classifications became the end of 

scientific investigation, then the field becomes sterile (Schaefer, 

1953:229). 

 Ainda segundo Schaefer, ao longo da história do pensamento geográfico, diversos 

autores se colocaram na situação de escolher entre a fazer uma geografia regional ou 

sistemática e, partir desta empresa, definir qual era o sentido da investigação geográfica, 

qual era o cerne da geografia. Nesta escolha residiria a grande lacuna e falha 

epistemológica da geografia. Neste sentido, Schaefer demonstra que, 

in its contemporary version the argument takes the form of the 

old hen and egg story, still debating the relative importance of 

systematic and regional work. Hettner thought that the core of 

geography was regional. Hartshorne believes that systematic 

geography is really indispensable to regional work; (...) but the 

heart of geography is nevertheless regional. Just imagine a 

contemporary physicist maintaining that theoretical physics has 

its place and that its devotees should be left in peace, but that 

the real core of physics is experimental (...) (Schaefer, 

1953:230). 

 Aqui Schaefer se ampara em Humboldt e Ritter quando afirma que ambos não se 

preocupavam com pseudo-questões deste tipo. Ambos defendiam que a geografia 

sistemática servia para formular leis que seriam aplicadas na geografia regional. Neste 

sentido, fica evidente a tentativa de Schaefer em respaldar sua argumentação de que a 

geografia não é diferente de qualquer outro campo científico. Não haveria nada de peculiar 

na postura científica geográfica que justificasse uma metodologia distinta. A geografia 
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regional funcionaria, de fato, como um laboratório no qual as generalizações da geografia 

teorética seriam testadas e verificadas. 

 Dessa forma, Schaefer reduz o debate envolvendo os defensores de uma geografia 

sistemática e os defensores de uma geografia regional como um exercício puramente 

psicológico e, portanto, estéril. E neste debate psicológico, Schaefer encontra a origem do 

chamado dualismo geográfico, substancializado por Hartshorne em The Nature of 

Geography, que lança as bases para a argumentação do caráter único da metodologia da 

geografia. Em outras palavras, Schaefer acredita que Hartshorne sustenta seu argumento 

de que a geografia é metodologicamente distinta dos demais campos científicos apoiado 

numa perspectiva dualista que, na verdade, revela-se ilusória. 

 Para Schaefer não existe dualismo algum na postura científica da geografia, muito 

pelo contrário, o geógrafo, assim como os demais cientistas, lida com uma parte específica 

da realidade, através de uma mesma perspectiva metodológica. No caso, a tarefa científica 

dos geógrafos no estudo de uma região consiste e é limitada pelas relações espaciais 

estabelecidas naquela região. Não há nada de extraordinário nesta tarefa que justifique uma 

diferenciação metodológica entre geógrafos, antropólogos ou economistas. Uma vez que o 

trabalho do geógrafo está em constante correspondência com o trabalho dos demais 

cientistas. 

 Neste ponto, transparece a influência e inspiração dos princípios do positivismo 

lógico na visão disciplinária de Schaefer. Ao defender a unidade lógica das ciências, 

apoiada na idéia de uma metodologia única, Schaefer afirma a universalidade e a 

capacidade de formulação e verificação de leis como condição necessária à qualquer campo 

científico, incluso a geografia. Qualquer diferença entre a geografia e as demais disciplinas 

seria uma questão de grau e não de essência. Portanto, resta absurdo, para Schaefer, 

sustentar uma função integradora que possui a geografia face às demais ciências. 

We have seen that there is a whole group of ideas which are 

variations of a common theme: geography is quite different from 

all other sciences, methodologically unique, as it were. 

Influential and persistent as this position in its several, it 

deserves a name of its own. I shall call it exceptionalism (...) 

(Schaefer, 1953:231). 

5. Considerações Finais 

Não é possível isolar a ciência do homem de todas as outras, 

as idéias, os temas, as doutrinas, e os próprios cientistas, 

circulam de um compartimento ao outro.(...) Cada uma das 
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ciências humanas encontra seu significado verdadeiro somente 

com referência a uma ciência do homem, unitária e geral. Para 

compreender bem a história de uma disciplina, seria necessário 

conhecer a história de todas as outras.(...) Existe de tempos em 

tempos uma conjuntura intelectual e espiritual que serve de 

centro de referência comum às tentativas dos cientistas, dos 

artistas, dos filósofos.(...) A falha principal deste tipo de livros é 

que eles geralmente são a obra de especialistas que procuram 

esclarecer as origens de sua disciplina. Estas lhe aparece 

como um devir autônomo e contínuo no suceder-se das 

épocas. Trata-se de uma ilusão de ótica; nenhuma ciência 

pertence somente a si mesma, pois que seu devir é, a cada 

momento, solidário como o devir geral do saber, ao qual está 

ligada pela reciprocidade dos significados, dos valores, dos 

esquemas oferecidos e assimilados. Por isso, o especialista 

que conhece somente sua especialização e a encerra em si 

mesma não conhece sua especialização (Gusdorf, apud 

Quaini, 1992:12). 

 Meu intuito, neste trabalho, foi proporcionar uma análise dos argumentos presentes 

no artigo Exceptionalism in Geography: a methodological examination de Fred K. Schafer, 

sob a luz das contingências históricas e científicas do tempo do artigo e apoiada na reflexão 

de uma sorte de autores da literatura geográfica e científica. 

 Conquanto tenha optado por um estudo analítico, não me abstive ou evitei 

indagações acerca do tema, que ganhavam forma à medida em que fazia o levantamento 

bibliográfico. Desta forma, vislumbrei a possibilidade de dar continuidade ao estudo já 

iniciado com a elaboração de um projeto de pesquisa para o mestrado no qual intento 

investigar a natureza da relação entre as reflexões de Schaefer e as teses do positivismo 

lógico desenvolvidas no âmbito do Círculo de Viena. 

 Porém, minha fonte de questionamentos tampouco esgotou-se em meu projeto. O 

que revela, de fato, meu interesse e de certa forma, minha afeição pelo tema. Muitas são as 

possibilidades de abordagem e múltiplas são as perspectivas teóricas possíveis também. Ao 

longo desta pesquisa, encontrei-me, por diversas vezes, na difícil condição de optar por 

algum caminho analítico em detrimento de outros. 

 Um dos caminhos preteridos na análise que fiz de Exceptionalism in Geography: a 

methodological examination, e que constitui um excelente tema de estudo, refere-se ao 

debate Schaefer-Hartshorne que se seguiu após a publicação do artigo de Schaefer e 
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ocupou muitas páginas das principais revistas acadêmicas especializadas, e principalmente 

através do Annals of the Association of American Geographers. Alguns meses após a 

publicação do artigo de Schaefer, seu principal alvo, o geógrafo Hartshorne produziu um 

extenso artigo-réplica , publicado no Annals of the Association of American Geographers, no 

qual defendia-se das críticas de Schaefer. 

 Outra possibilidade de abordagem deste tema associa-se ao ‘episódio-Harvard’, 

quando as deficiências da geografia regional clássica foram tão evidentes que foi extinto o 

programa de geografia da Universidade de Harvard, em 1948 (Parente, 1999). Sobre esta 

questão, Livingstone aponta: 

the claim that regional synthesis constituted geography’s 

essential identity gave the subject a dilettantish image 

among the practioners of ever more specializing sciences 

(Livingstone, 1992:311). 

  Outro caminho é a análise da natureza da geografia quantitativa, suas obras e seus 

autores. Ao estudar a geografia quantitativa, a sensação que restou é a de que apesar de 

tratar-se de um tema extremamente relevante em qualquer estudo acerca das perspectivas 

e tendências do pensamento geográfico, ainda resta muito a investigar sobre as 

características do movimento do quantitativismo na geografia e seus frutos. 

 Neste sentido, uma questão que se coloca associa-se ao caráter político da Nova 

Geografia, e questiona a conexão da geografia quantitativa a posturas políticas 

conservadoras, uma vez que seus principais pensadores e idealizadores, como Schaefer, 

Garrinson, Bunge, Harvey, etc., eram, sabidamente geógrafos com posturas políticas 

críticas e contrárias ao establishment. 

 Em outras palavras, como se articula a postura política crítica dos idealizadores ao 

caráter conservador que se revestiu a geografia quantitativa, que acabou sendo conhecida 

como a ciência do statos quo? 

 Outra questão associa-se à reação no âmbito da geografia às tendências da Nova 

Geografia. Mais uma vez, a possibilidade é articular e contrapor as propostas e fundamentos 

da geografia radical às propostas e fundamentos da geografia quantitativa. 

 Por fim, é possível também, realizar estudos acerca da influência direta do artigo 

Exceptionalism in Geography: a methodological examination no desenvolvimento ulterior da 

geografia teorética. 

 7369



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

 Enfim, a evocação de tais questões que apontam a múltiplas possibilidades 

analíticas revela tão somente a riqueza de um tema que, ao meu ver, felizmente parece 

nunca esgotar-se. 
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