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“O objetivo final de uma geografia física é, sem dúvida, reconhecer a unidade na 

imensa variedade dos fenômenos ...” 

  HUMBOLDT 

 A PROBLEMÁTICA 

O objetivo deste trabalho é apresentar um balanço quantitativo sobre a produção da 

geografia física no Brasil, para o período de 1930 à 2000. Em um segundo momento, 

analisar o papel do discurso geográfico, particularmente o da geografia física, no processo 

de integração territorial no Brasil. Estes objetivos inserem-se em uma problemática maior 

que se define no campo das relações entre a política e a cultura no Brasil, ou seja, a 

construção da idéia de nação. 

A pesquisa encontra-se fundamentada na noção de ideologia geográfica, 

compreendida como uma representação que tematiza de forma direta o espaço, tanto físico 

quanto humano e sua consciência social ( MORAES, 1988). Para Robert de Moraes, as 

ideologias geográficas alimentam as concepções e as políticas territoriais dos Estados, 

constituindo-se na substância das representações coletivas acerca dos lugares. 

Para Lúcia Lippi de Oliveira a nação é um “ artefato” cultural criado no fim do século 

XVIII, constituindo-se em uma unidade simbólica capaz de unificar, de fornecer sentimentos 

de pertencimento, de permitir a identidade coletiva de uma população. História e Natureza 

constituem-se nos fundamentos da idéia de nação na Europa do Iluminismo ( OLIVEIRA, 

1990). A história passou a ocupar o lugar que a providência divina ocupava na Idade Média, 

ligando o acontecer à vida do homem e a natureza, por sua vez, forneceria a este acontecer 

os princípios generalizadores e estáveis e as bases para o desenvolvimento da ciência 

moderna. 

No Novo Mundo, a idéia de nação se desenvolve com o movimento romântico e é 

influenciada pelos nacionalismos da Europa. A consciência da questão nacional se 

desenvolve a partir dos movimentos de libertação e sempre foi expresso por lideranças 

intelectuais da elite que assumiram a aventura de pensar em termos nacionais. 
                                                           
1 Departamento de Geografia, UNICAMP, Campinas(SP), Brasil. CP 6152, CEP 13080-970 
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O movimento romântico, por sua vez, irá valorizar o que é singular. No caso do 

Brasil, como não houve uma Idade Média, o movimento romântico construirá o mito da 

brasilidade por meio da luta entre a civilização e a natureza. Nesta construção da 

nacionalidade, a consciência do espaço, da territorialidade e a natureza serão sempre da 

mais alta relevância e fornecerão as bases da integração necessárias à formulação de um 

projeto de nação. A conquista do espaço sempre foi um forte elemento de identidade e 

coesão. A idéia de “ construir o país” , tão recorrente em nossa história política, sempre 

estava associada `a ocupação de novas áreas e à montagem do território (MORAES, 1988). 

As classes dominantes procuraram forjar a identidade nacional por meio da 

conquista territorial como um de seus componentes de solidariedade social. Deste modo, a 

formação territorial sempre adquiriu um papel fundamental na construção da política 

nacional. Nos momentos de crise ou ruptura, a conciliação entre as classes dominantes 

sempre visou a integridade do espaço, que sempre foi visto como um elemento aglutinador 

dos interesses dominantes. Assim, a análise das ideologias geográficas, a partir das 

relações Estado-Espaço é altamente reveladora da formação econômico-social, o discurso 

político e as estratégias de desenvolvimento e modernização da sociedade brasileira. 

A GEOGRAFIA E O DISCURSO DA NATUREZA NO CONTEXTO DA CIÊNCIA 

MODERNA. 

No projeto da modernidade, a geografia pode ser enquadrada tanto no domínio da 

ciência social, quanto no campo das ciências da natureza. Segundo MENDOZA “... en el 

caso del conocimiento geográfico la delimitación de los orígenes epistemológicamente 

fundacionales de su moderna configuración se complica por la doble vinculación existente, 

com variable hegemonismo, respecto a los domínios del saber natural y del saber humano y 

social”12. 

De Alexander von Humbolt (1769-1859) a Paul Vidal de la Blache (1779-1918), 

passando por Karl Ritter (1779-1859) e Friedrich Ratzel (1844-1904), unanimente 

considerados os principais organizadores e fundadores do saber geográfico enquanto 

ciência institucionalizada e independente, a variável hegemônica entre os domínios/ objetos 

humanos ou naturais, pode ser facilmente verificada. 

Ambos – Humbolt e Ritter -, incorporam aos seus projetos a chamada racionalidade 

científica do século XIX e, neste sentido, buscam a partir das observações dos fatos criar 

leis científicas capazes de resolver e prever o comportamento de determinados aspectos da 

natureza ou das relações entre os homens e seu meio. 

                                                           
12 MENDOZA, Josefina Gomez Et Alii. Ob. Cit, p.24 
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Mas será o darwinismo, como método que vêm dar solução ao problema 

metodológico-conceitual sobre a relação sociedade/natureza, fornecendo instrumental 

analítico e interpretativo para explicar as conexões, relações e dinâmica entre o homem e 

seu meio, destacando-se o trabalho de Ratzel em que a geografia “...do homem não poderá 

Ter uma sólida base científica, até que se situe como pedra angular de seus fundamentos, 

as leis gerais que regulam a difusão de toda a vida orgânica sobre a Terra”13. Para Ratzel os 

processos humanos estavam baseados na determinação natural. A evolução da espécie 

humana estava garantida através da harmonia natural e da ajuda mútua. 

Dentro deste contexto de estruturação da geografia, nos modelos da modernidade, a 

reflexão sobre a natureza será aquela que mais se desenvolverá, sendo que para Humbolt, 

os fatos humanos deveriam ser tratados de forma subjetiva, pois o estatuto da geografia 

deveria ser exclusivamente físico-natural. O fato físico tem explicação causal, sendo que o 

objetivo do trabalho geográfico é a sistematização dos fenômenos terrestres mediante a 

investigação das forças e processos que interagem em nosso planeta. 

Neste processo de consolidação da geografia, enquanto ciência moderna, não houve 

preocupação com a teorização da geografia física, pois muitos “geógrafos físicos” estavam 

instalados em outras disciplinas científicas com outras tradições. A preocupação era a 

elaboração de leis gerais e rigorosas dada a quantidade de observações. 

É na geomorfologia, ou seja, no estudo das formas de relevo, que se estrutura o 

conteúdo de numerosos trabalhos em geografia física, em que o homem não entra como 

objeto de análise. Esta tendência possui suas bases na geologia, particularmente nos 

trabalhos de HUTTON e PLAYFAIR, que desenvolvem grandes interpretações sobre o 

conjunto da crosta terrestre. Característica que é reforçada com as investigações sobre as 

diferentes regiões terrestres, que demonstravam as relações entre o relevo e a estrutura da 

crosta14. 

Neste quadro, os alemães desenvolvem um tratamento humboltiano sobre a 

globalidade dos fenômenos naturais, chamando a atenção para a integração dos conteúdos 

naturais (clima, relevo, geologia, vegetação e solos), segundo uma lógica de integração e 

interdependência e estando esta característica relacionada à concepção de zonalidade dos 

fatos naturais. A geografia é definida como sendo a ciência da superfície terrestre, sendo 

que a estrutura do subsolo e a tectônica são fatores da geologia que incidem na evolução 

                                                           
13 MENDOZA, Josefina Gomez Et Alii, ob. Cit, p.32. 
14 REYNAUD,  A  Epistemologie e la Géomorphologie. Paris, Masson, 1971 
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das formas de relevo da superfície terrestre15.O homem foi incluído dentro da geografia 

biológica, possibilitando assim a integração sociedade/natureza. 

Em posição epistemológica oposta desenvolve-se a geografia física norte-americana, 

onde se desenvolve o tratamento da fisiografia da paisagem, uma vez, que os elementos 

naturais são concebidos separadamente e não se admite a integração entre os mesmos na 

definição da paisagem física. Nesta linhagem, destaca-se o trabalho de WILLIAM MORIS 

DAVIS, que em 1899 propõe o CICLO GEOGRÁFICO DA EROSÃO, em que assume o 

darwinismo na explicação das formas de relevo, sendo que a evolução das mesmas é 

comparada com o ciclo da vida humana (juventude, maturidade e senilidade). 

Enquanto que os alemães têm atrás de si grandes naturalistas, como Humbolt, a 

escola norte-americana16 representada por DAVIS, possui geólogos práticos, ou seja, 

pesquisadores do serviço geológico, que realizavam levantamentos de reconhecimento para 

o exército norte-americano na costa oeste, vetor de expansão das treze colônias, através da 

busca do ouro. 

É neste quadro culturaL e de objetivação das forças de produção do capitalismo, que 

se estruturam as grandes concepções sobre a natureza na geografia, particularmente na 

geografia física. Que em função de sua característica genética apresenta um rápido 

desenvolvimento instrumental, mas pouca reflexão teórica sobre suas bases conceituais, 

que dada a problemática atual da questão ambiental e das novas estratégias sociais de 

desenvolvimento, permitiriam de um lado a construção de novos referenciais sobre a 

utilização dos espaços naturais e de outro, auxiliaria a própria orientação da pesquisa 

geográfica, particularmente no Brasil.. 

A PRODUÇÃO DA GEOGRAFIA FÍSICA NO BRASIL (1928-1998) 

  1. A VISÃO QUANTITATIVA 

Considerando que o espaço geográfico é uma representação cultural produzida pela 

hegemonia política de uma certa parcela da sociedade, que lhe atribuem significados e 

valores tanto à natureza quanto à sociedade. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram 

pesquisados 26 periódicos nacionais especializados na temática geográfica, para um 

período de 70 anos (1928-1998). A tabela 1 representa a participação absoluta e relativa 

dos artigos de geografia física produzidos entre as décadas de 20 e 1990. 

                                                           
15 CHORLEY, R.J., BECKINSALE, R.P.&DUNN, A J. – The History of Study of Landforms or the 
Development of Geomorphology. London, Methuen,  vols. I e II, 1964-1973 
16 ABREU, Adilson Avansi de. A teoria Geomorfológica e sua Edificação: Análise Crítica. Rev. IG, 4(1/2), 
jan/dez, 1983. 
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Em termos absolutos, para um períodos de 70 anos (1928-19980 foram produzidos 

6.189 artigos, sendo que destes, 2.298 (37,1%) artigos tinham como temática a geografia 

física e 3.891(62,9%) abordavam a geografia humana. A média geral de artigos para o 

período foi de 88,4 artigos/ano, sendo que a média de artigos de geografia física foi de 32,8 

artigos/ano, enquanto que 55,6 foi a média de produção de artigos que não tratavam de 

geografia física. 

Em relação o número de periódicos pesquisados, 26 no total, a média geral para os 

70 anos foi de 238 artigos. Enquanto que a média de artigos de geografia física foi 88,3 

artigos/periódico, a de geografia humana foi de 149,6 artigos/periódico. 

Enquanto na década de 1920 os artigos de geografia física correspondiam à 0,1% do 

total de artigos, nas décadas de 40, 50, 60 e 70; este percentual alcançou 19,1%, 19,8%, 

20,6% e 15,7% respectivamente. Sendo que os periódicos como o Boletim Geográfico 

(1943-1978), a Revista Brasileira de Geografia (1939-1995), o Boletim Paulista de Geografia 

(1945-1995) e o Boletim de Geografia Teorética (1971-1995) concentraram o maior volume 

de artigos de geografia física, assim como os de geografia humana. Somados estes quatro 

periódicos, os mesmos publicaram 1538 artigos de geografia física, representando 149,4% 

dos artigos de geografia física produzidos no período de 70 e 24,8% do total geral de 

artigos. Quanto à produção de geografia humana, foram publicados 3180 artigos, que 

percentualmente representa 51,3% dos artigos produzidos no período de 1928 à 1998 e, em 

relação ao total de artigos de geografia humana, estes quatro periódicos concentraram 

81,7% dos artigos. 

TABELA 01 – PARTICIPAÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DOS ARTIGOS DE 

GEOGRAFIA FÍSICA PRODUZIDOS ENTRE AS DÉCADAS DE 1920 E 1990, EM 

PERIÓDICOS NACIONAIS. 

 

Décadas 1 % 2 % 3 % 

1920 3 0,1 6 0,1 9 0,1 

1930 12 0,5 26 0,7 38 0,6 

1940 439 19,1 1029 26,4 1468 23,7

1950 455 19,8 637 16,4 1092 17,6

1960 474 20,6 70 20,0 1219 19,7

1970 362 15,7 454 11,7 816 13,2

1980 297 12,9 485 12,5 782 12,6

1990 256 11,1 495 12,7 743 12,0

TOTAL 2.298 100 3891 100 6189 100 
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Média 32,8 37,1 55,6 62,9 88,4 12,4

Fonte: Levantamento realizado por Antonio C. Vitte (1999).       Legenda: 1 artigos de 

geografia físca, 2 artigos de geografia humana, 3 total geral de artigos. 

A partir da década de 1980, o que se observa é uma pulverização de periódicos de 

caráter regional ou mesmo local, em sua grande maioria vinculados aos programas de pós-

graduação em geografia, ao mesmo tempo em que o eixo estruturador destes periódicos é a 

abordagem ambiental e assim como as geotecnologias. 

2. O ESTADO, A DINÂMICA TERRITORIAL E A GEOGRAFIA FÍSICA NO BRASIL 

No Brasil, a geografia desenvolve-se a partir de meados da década de 30 com a 

criação da Universidade de São Paulo, a qual contribuíram mestres da altura de Pierre 

Monbeig, André Libault, Francis Ruellan e Emanuel de Martonne. 

No entanto é importante voltarmos algumas décadas, particularmente na década de 

20, marcada pela Semana de Arte Moderna, cujo grande postulado era o conhecimento do 

espaço nacional, seja ele do ponto físico, cultural e estético, que irá permiter um debate 

sobre a concepção de nação e a busca do desenvolvimento, estando nesta pauta a questão 

regional, como elemento de definição da identidade nacional, como deflagrada por Mário de 

Andrade17. 

Na década de 30, com o Estado Novo18, exacerba-se politicamente a noção de 

território, que materialmente fundamenta-se na expansão do capitalismo, através da ação do 

Estado sobre o espaço regional, viabilizando o processo de acumulação, a medida que se 

acentua a relação campo-cidade e o setor industrial se desenvolve. É o momento da criação 

do Código das Águas (1934) em que o Estado Brasileiro procura normatizar o processo de 

expansão interior do capitalismo, viabilizando a exploração dos recursos naturais. Já na 

década de 40 é criado o núcleo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assim 

como o Conselho Nacional de Geografia (1937), sendo que ao primeiro coube a realização 

da primeira divisão regional do Brasil, fundamentada na concepção de espaço natural, em 

que a vegetação foi utilizada como critério definidor das macro-regiões19. 

As pesquisas geográficas no Brasil, a partir da década de 30 conceitualmente 

fundamentam-se na concepção francesa (Vidaliana), em que são produzidas monografias 

regionais. Nestas monografias, a região entendida como a síntese das relações entre o 

espaço natural e o social, mas é o quadro natural que definirá o limite regional. É assim, 

quando em 1947 é defendida a primeira tese de doutoramento na Universidade de São 

Paulo, por JOÃO DIAS DA SILVEIRA, intitulada ESTUDO GEOMORFOLÓGICO DOS 
                                                           
17  MOTA, Carlos Guilherme. A Ideologia da Cultura Brasileira. São Paulo, Ática, 1984. 
18 SODRÉ, Nelson W. Introdução a Geografia. Petrópolis, Vozes, 9, ed., 1987. 
19 SODRÉ,  Nelson W. História da Burguesia Brasileira. Petrópolis, Vozes, 1983 
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CONTRAFORTES OCIDENTAIS DA MANTIQUEIRA , em que o autor utiliza uma 

associação entre a teoria geomorfológica davisiana com as características da colonização 

européia para definir o campo de análise regional de sua tese. Nesta a dinâmica regional 

está mais condicionada pelas características do espaço natural – o geomorfológico – do que 

o sócio-econômico. 

Em um quadro geral, podemos dizer que até meados da década de 50, as 

referências nos estudos de geografia física fundamentavam-se na concepção davisiana, 

particularmente com grande destaque para a geomorfologia, segundo uma ótica regional, 

ditada pela escola francesa, com grande influência de Emannuel de Martonne e Pierre 

Monbeig. 

A partir de meados da década de 50, com a realização do Congresso da UGI no Rio 

de Janeiro e a divulgação e propagação das concepções de eustasia, bisotasia e resistasia 

por JEAN TRICART, assim como a publicação do trabalho de LESTER KING (1956) 

intitulado “PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS DO BRASIL ORIENTAL”, em que é 

divulgada a teoria da pedimentação e da pediplanação, influenciam as pesquisas sobre 

geografia física no Brasil, particularmente a geomorfologia, mas devendo-se destacar 

também o desenvolvimento da biogeografia e a climatologia, com os trabalhos de Dora do 

Amarante Romariz e Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. 

 Além das mudanças conceituais, ocorre o aprofundamento técnico na análise dos 

espaços naturais, com o uso maciço da sedimentologia, da cartografia e das primeiras 

fotografias aérias. Materialmente é o momento da integração econômica dos espaços 

regionais, a abertura de rodovias, a construção de Brasília, é a fase de Juscelino 

Kubstcheck de Oliveira. 

A década de 70 é marcada pela integração autoritária20, a técnica a serviço da 

concepção geopolítica de território-Estado-Nação, é o momento da criação do Projeto 

RADAMBRASIL21,  financiado pelo governo autoritário, objetivava o levantamento 

minucioso e em pequena escala dos recursos naturais do território brasileiro. É o momento 

em que as análises sobre o espaço natural, com o objetivo de localização de recursos e 

potencialização das regiões ao uso se desenvolvem freneticamente. 

Consonante a esta necessidade desenvolve-se a cartografia, particularmente a 

geomorfológica, em que as unidades de relevo são utilizadas como base de definição 

territorial através da concepção de fragilidade, viabilizando a ocupação dos pediplanos 

                                                           
20  BECKER, Bertha & EAGLER, Cláudio – BRASIL – Uma Nova Potência Regional na Economia-Mundo. 
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1993.  
21 Projeto RADAMBRASIL – RADAR BRASIL, consistiu-se no mapeamento sistemático de todo o 
território brasileiro, projeto financiado pelo Ministério das Minas e Energia. 
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intermontanos do Brasil Central com o cultivo da soja, assim como a expansão das 

fronteiras agropecuária e mineral na região norte do país. 

Assim, pode-se concluir que o aumento da produção da geografia física, está 

relacionado tanto a processos que envolvem a especialização dos campos da geografia e 

sua renovação conceitual quanto à incorporação de novas tecnologias, que permitiram a 

institucionalização do saber geográfico a serviço do Estado. As décadas em que 

percentualmente ocorreram as maiores freqüências de artigos de geografia física, coincidem 

com os momentos de incorporação de novas fronteiras, como o Centro-Oeste e a Amazônia, 

e a conseqüente integração do território brasileiro, fatos que estão relacionados com a 

construção da identidade nacional na qual a participação da geografia física ocorre por meio 

da qualificação dos atributos do território brasileiro. Uma vez que o momento político por 

qual o país passava era o da construção de um corpo político moderno e que tinha como 

missão modernizar à sociedade civil, a economia e a política, para tanto, uma das saídas 

possíveis era a conquista a territorial. Desta forma, dentro da diversidade fisiográfica em que 

está inserido o território brasileiro, a geografia física foi chamada para qualificá-lo, ao 

mesmo tempo em que reforçava, a construção de uma imagem positiva da nação a partir 

das propriedades e exuberância da natureza no Brasil. 
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