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Imagem e geografia: abordagem para uma "inteligência" espacial  
 

 
           A Geografia, em sua trajetória como ciência e disciplina, esteve envolvida em 
discussões, teorias e práticas, cujos esforços se voltavam, ora para dizer o que ela é, ora 
para definir o seu objeto de estudo. No percurso, o ensino da Geografia assumiu 
diferentes feições, mediado pela ascensão e pelo declínio das correntes geográficas. No 
Brasil podemos destacar a influência da escola positivista e da escola marxista 
delineando as teorias e práticas pedagógicas que se desenvolveram no século XX, e que 
foram responsáveis pela formação de uma “inteligência” espacial, cujos campos de 
leitura parecem opostos e disciplinarmente antagônicos. Ensinar para a primeira 
vertente voltava-se para descrever a Terra e seus elementos naturais, sem deter-se na 
dinâmica sócio-espacial. Na segunda perspectiva, ocorria o inverso, ou seja, a 
preocupação com os aspectos sociais em detrimento dos naturais. A questão do ensino, 
nesse contexto, e a discussão da formação para a leitura do espaço assumiam a feição da 
corrente que se tornava hegemônica. Assim, a tônica educativa era descrever ou 
transformar. A aprendizagem estava no nível da repetição ou do engajamento social, em 
que se pode afirmar que a Geografia estimulava a formação de uma “inteligência” 
espacial pautada nos discursos da repetição da informação separada de uma 
transformação social e vice-versa. Se a Geografia não serve apenas para fazer a guerra, 
mas para ensinar o sujeito a ler o espaço de forma crítica e relacional, é necessário 
perguntar como essa inteligência está sendo formada? Por meio de que estratégias? 
Como o espaço geográfico está sendo refletido, abordado e ensinado? Hoje, é possível 
identificar um paradigma norteador do ensino dessa disciplina? Quais os registros que 
estão sendo trabalhados no seio da produção desse conhecimento e que servem para 
guiar a sistematização dessa área? 
 Há diversas respostas para esse conjunto de questões que, postas na ciranda do 
debate acadêmico, revelam os distintos pontos de vista alimentadores do imaginário 
científico. Neste trabalho, enveredamos pelas vias de uma abordagem complexa, cuja 
premissa é a de que no mundo contemporâneo o entendimento dos problemas deve ser 
discutido a partir de um exercício dialógico que envolve áreas distintas do saber, 
realizando-se na fronteira do conhecimento. Dessa perspectiva, partilha-se da idéia de 
Edgar Morin de que é necessário colocar em movimento o significado do termo 
complexus, que é tecer em conjunto para darmos sentido aquilo que estamos tratando 
como “inteligência” espacial.  

A “inteligência” espacial é uma das chaves que abre as portas do labirinto em 
que se transformou a superfície da Terra, contribuindo para revelar, de forma sempre 
parcial, os caminhos tortuosos e desafiadores percorrido por aqueles que adentram as 
suas veredas. Dessa maneira, Terra e a “inteligência” espacial assumem a forma 
imagética e organizacional de um labirinto em que a cada passo dado, a cada caminho 
conhecido, outros tantos são necessários para o caminhante superar as encruzilhadas ou 
bifurcações, e ir seguindo os fios estendidos pelos distintos interlocutores e habitantes 
desse complexo geo-imaginário. Por se tratar de um labirinto, o objetivo é estabelecer 
paradas, fazer reconhecimentos, traçar linhas e elaborar conexões que vão ampliar a teia 
que forma o conhecimento geográfico.  

Se o labirinto é a forma espacial que se caracteriza pelos caminhos que se 
bifurcam; se a Terra pode ser vista na perspectiva labiríntica; e, se a Geografia pode ser 
entendida como a ciência que assumiu para si a tarefa de desvelar os distintos pontos 
que dão contorno a  superfície terrestre, cabe a esta ser um dispositivo que guia o sujeito 
na sua trama espacial. Trata-se de orientar o caminhante, auxiliando-o nas rotas traçadas 
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pelas veredas que se bifurcam, diminuindo as frustrações que se apresentam e que 
negam as chances de encontrar a saída. Particularmente, apostamos na condição da 
incerteza, da indeterminação e da reorganização como molas que guiam o geógrafo e os 
demais artífices do saber no desafio permanente de entender e viver neste cenário. Isso 
por que a cada passo dado, outros se apresentam como necessários para que se trilhe a 
vias tortuosas em que se transformou o viver na Terra. Para exemplificar, basta 
olharmos o conjunto de informações que são geradas, cotidianamente, pelos distintos 
meios de comunicação: televisão, revistas, internet, livros, artigos, periódicos, entre 
outros. Quando vislumbramos a base material e virtual em que essas informações são 
hospedadas sentimos a força do que estamos dizendo. A Terra como o grande labirinto 
da informação e a “inteligência” espacial como uma das estratégias de navegação.  
 Howard Gardner (2007) no livro Cinco Mentes para o Futuro especifica as 
operações mentais que os indivíduos vão precisar, neste século XXI, para acompanhar e 
interferir no ritmo de desenvolvimento sócio-cultural e tecnológico que a sociedade 
apresenta e projeta. Segundo o autor, em um mundo amplamente conectado em que as 
pessoas precisam trocar informações e saberes para sobreviver, não se pode imaginar 
que a prosperidade e a miséria sejam condições que tocam distintamente uns grupos e 
outros não. O mundo do futuro, segundo Gardner, com a ampliação das capacidades 
técnicas e outros dispositivos computacionais, exigirá o desenvolvimento, a apropriação 
e o exercício de capacidades que por enquanto parecem apenas opções. No futuro, não 
muito longe, essas capacidades serão credenciais para se reconhecer uma “pessoa 
equipada para lidar com aquilo que se espera, bem como com o que não se pode prever” 
(2007, p. 12). De maneira sintética, Gardner, na mesma publicação, propõe a mente 
disciplinada, a mente sintetizadora, a  mente criadora, a mente respeitosa e a mente ética 
como se fossem as capacidades que vão ser exigidas nesse novo milênio.  
 Mas, se o autor tem razão, há um desafio educacional de grandes proporções. 
Formar o homem do futuro no presente exigirá uma alteração na rota das práticas 
educativas em um nível sistêmico. Estamos diante de um desafio paradigmático, já 
anunciado por outros pensadores, em que se destaca Edgar Morin. Parece que Morin 
tem, obsessivamente, colocado em suas obras a necessidade de  questionar a forma 
como estamos produzindo o conhecimento, as estratégias cognitivas utilizadas, a 
organização do saber e as estruturas que alimentam e dão vida ao cenário que anima a 
realidade e se torna a seiva que alimenta as distintas áreas do conhecimento. Para ele a 
reforma não é só pragmática, mas paradigmática, o que implica adentrar num campo 
profundo e obscuro que são as estruturas de pensar, em que a instituição de uma prática 
reflexiva contextualizadora e globalizante são qualidades fundamentais de um espírito 
que quer elaborar um conhecimento pertinente, propor e resolver  problemas. 
 Dessa perspectiva, é necessário questionar o paradigma cartesiano dominante do 
século XIX e seu transbordamento para o século XX. Embora sofra abalos e 
redefinições a visão cartesiana não se desintegrou totalmente. É possível afirmar que 
essa estrutura de pensar cria e recria estratégias de leitura e explicação do mundo 
pautadas na redução do complexo ao simples, da fragmentação da realidade em partes, 
da redução do múltiplo ao uno, da cisão entre razão e emoção, da desqualificação da 
desordem em favor da ordem. Ou seja, a inteligência operante se caracteriza pela 
efetivação de estratégias de pensar em que prevalece a parte, a ordem, o simples e a 
redução como premissas tácitas que movimentam as sinapses mentais, alicerçando o 
cotidiano da ciência. Segundo Edgar Morin (1999, p. 11), “Os espíritos parcelados são 
cegos às inter-retroações e às causalidades em círculo e, comumente, consideram os 
fenômenos vivos e sociais a partir de uma causalidade linear e segundo a concepção 
mecanicista/determinista que vale unicamente para as máquinas artificiais”. A força do 
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paradigma cartesiano adentra os poros do conhecimento e irriga os procedimentos 
científicos, operacionalizando, propondo e resolvendo os problemas que se configuram 
como fenômenos a serem desvelados. A produção do conhecimento se concretiza dentro 
de uma construção paradigmática que induz, produz, alimenta e se realimenta da 
inteligência dos fluxos de certezas, ordens e acomodações que encarceram a realidade 
fenomênica as explicações, muitas vezes, congeladas no tempo e no espaço. A 
“inteligência” simplificadora é cega a multidimensionalidade  que envolve a relações 
sociedade e natureza. 
 Para Morin (1999, p. 12), “à maneira de pensar que utilizamos para encontrar 
soluções para os problemas mais graves de nossa era planetária constitui em si mesma 
um dos mais graves problemas que devemos enfrentar”. Para esse pensador da 
complexidade, a multidimensionalidade assumida pelos problemas revela a 
incapacidade que se tem para pensar de forma multidimensional. De forma enfática, 
sentencia: “a inteligência cega se torna, assim, inconsciente e irresponsável, incapaz de 
encontrar o contexto e o complexo planetário” (idem).  
 Para ampliar o escopo de nossa problemática imaginemos o labirinto sendo 
habitando pelos sujeitos e seus múltiplos pertencimentos a família, a escola, ao trabalho, 
ao lazer, a religião, a ciência e teremos alguns fios se entrelaçando, tramando a grande 
rede como conexões em que cada ponto é um nó que se ata a outros tantos, não sendo 
possível encontrar a ponta ou início de nada. O que encontramos é o todo habitando o 
nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente... A linguagem, único dispositivo 
que temos a nosso dispor, se institui como a ferramenta capaz de nomear, colorir, dar 
forma e tamanho aquilo que vemos, manuseamos, cheiramos, escutamos, amamos ou 
odiamos. A linguagem é a nossa grande libertação e aprisionamentos das coisas do 
mundo. É por ela e com ela que seguimos na trilha do conhecido e do desconhecido, 
reconhecendo aquilo que vai se incorporando como marca a tatuar os nossos gestos e 
pensamentos. Assim, não cabe pensar que as idéias, inovações, teorias ou descobertas 
nascem sozinhas. Elas brotam e passam a dar vida a um arranjo que resulta do encontro 
possível entre partes que se complementam, concorrem e conflitam, configurando um 
campo multiforme, plural e, ao mesmo tempo, singular. A singularidade é a capacidade 
que os fenômenos têm de assumir muitas faces, evidenciado um todo, em suas múltiplas 
possibilidades. A singularidade é, também, movente no real, é o arranjo possível de 
combinações e como tal é fundamental para alimentar o todo, sendo ao mesmo tempo, 
independente e prisioneiro de ramo do qual partiu.  

Dito de outra forma, a nossa sapiência resulta sempre de uma combinação que 
conjuga o aleatório e o que já está estabelecido. É no contexto ou no entorno que 
encontramos as senhas para adentrar a noção de uma “inteligência” espacial que 
advogamos nesse trabalho. Trata-se de pensar o espaço como uma dimensão da vida do 
sujeito e, portanto, como algo que marca ou tatua o seu universo de compreensão e 
vivência. Desta forma, estamos presos a uma linguagem espacial ou a uma “inteligência 
espacial”. Aproximamo-nos, novamente, das idéias de Gardner (p. 188-9, 1995), para 
afirmar que não faz sentido pensar a inteligência como um dado isolado ou abstrato, 
mas como potências ou inclinações que são realizadas, ou não,  dependendo do contexto 
em que são ativadas. Assim, a inteligência é algo construído a partir de interfaces que 
são biológicas, culturais, tecnológicas e ambientais. É na interface que ampliamos as 
nossas capacidades para entender, intervir e transformar o que queremos em projetos e 
matérias e que serão capazes de alimentar novos sonhos. Reconhecemos a inteligência 
no encontro entre os dispositivos biológicos que carregamos quando nascemos e as 
“oportunidades de aprendizagem que existem em uma cultura” (p. 189). A inteligência 
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se alimenta de razão e emoção, de lógica e dúvida, de certezas e incertezas, de 
evidências e projeções, de sonhos e materialidade.  

Assim, ao aproximar as idéias de Morin às de Gardener estamos querendo  
afirmar a necessidade de refletir sobre os caminhos abertos pela ciência na confecção de 
uma linguagem que diz, projeta, interfere e cria realidades, abrindo outras possibilidades 
de trajetórias no labirinto da informação, da técnica e do conhecimento. Para isso, 
precisamos saber selecionar, dentre o que está disponível, aquilo que é significativo, o 
que torna a seleção, simultaneamente, um exercício objetivo e subjetivo. Temos a 
disposição um conjunto de saberes disciplinares, que dividiu e classificou os fenômenos 
em geográficos, históricos, sociais, culturais, biológicos, físicos, químicos.... Mas, ainda 
temos uma lacuna quanto aos processos de apropriação desses conhecimentos. Como os 
aprendemos e como os utilizamos em nosso cotidiano, ou ainda, como pensamos 
disciplinarmente. O que está em jogo são os processos de aprendizagem e não, somente, 
os seus produtos.  

 Para exemplificar essa situação, nos referimos a experiência que vivenciamos 
acompanhando os estágios supervisionados em Geografia. É no momento em que o 
aprendiz de professor tem que acionar o que aprendeu que percebemos os níveis de 
conexão que  são capazes de realizar. Vemos com clareza que, a maior parte dos alunos 
fica preso a identificação e a localização geográficas sem construir explicações mais 
amplas e consistentes sobre o assunto abordado. Opera-se um processo em sentido 
contrário: o conhecimento sistematizado se transforma em informação, e a informação 
a-sistemática passa a ser o conhecimento, posto que se isola o conteúdo da rede de 
conexões do qual fazia parte.  A engrenagem educativa envolve teoria e prática, 
identificação e análise, repetição e criação, organização e desvio, certezas e incertezas. 
De maneira sintética, pode-se dizer que o paradigma como uma estrutura tácita de 
pensar se revela com contundência, mostrando que estamos em mais uma encruzilhada: 
reconhecemos as exigências educativas do século XXI, mas ainda estamos presos as 
estratégias cognitivas dos séculos passados. 

Mas, o que ensinar não pode ser somente uma intenção, deve ser uma escolha. 
Daí selecionar o que vai ser ensinado supõe que o professor saiba se guiar nesse 
labirinto saturado de idéias, informações e técnicas. Conforme já sugerimos, os 
caminhos se bifurcam sempre, para dar ao caminhante a oportunidade de seguir uma 
trajetória, até certo ponto própria.  Se por um lado isso é importante por que gera 
autonomia, por outro exige do sujeito a formação de uma consciência sobre o que está 
sendo feito, condicionando essa autonomia ao campo relacional na qual se formou. A 
autonomia representa percorrer rotas deixando marca pelo caminho, apropriar-se do 
estabelecido, ampliando os seus significados. No jogo dialógico que compõe a 
engrenagem educativa é possível repetir, para ressignificar,  localizar para conectar, 
identificar para reinventar, materializar  para imaginar, racionalizar para se emocionar. 
A “inteligência” espacial opera a partir da dialogia, da interface e da conexão entre os 
espaços. Imaginamos que a região contém o a semente do universal, o território germina 
no trânsito, o lugar prolifera no não-lugar, a paisagem ocorrem a partir de sínteses.  

Temos problematizado essas questões em outros trabalhos em que advogamos a 
necessidade de pensarmos sobre a Geografia como uma ciência que pauta a organização 
do saber por exercícios reflexivos que ocorrem em interface. Ou dito de outra forma, as 
questões geográficas exigem respostas que são sempre multidimensionais, impondo a 
ordenação da explicação em um outro patamar. A “crise”, sempre anunciada da e na 
Geografia, imagina-se que seja reflexo dessa característica que nunca foi aceita ou 
assumida como salutar na produção do saber geográfico. 
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Desta perspectiva, as questões a serem ensinadas e pesquisadas não têm uma 
abordagem, física, social ou ambiental, mas estão na interface física, social e ambiental, 
se assim quisermos. Para nós, um problema a ser compreendido se pauta na conexão 
dialógica entre o que já foi produzido e o que se apresenta como particularidade no 
fenômeno, em escalas variadas. A estratégia é a religação do problema ao contexto, do 
local ao global, do particular ao diverso. Desta feita,  tendo por referência as idéias de 
Maturana, nós seres humanos fazemos distinções na linguagem, sendo esta a 
“coordenação de coordenações consensuais de conduta” não sendo possível acreditar 
nem em um eu absoluto, nem em uma linguagem privada. Para ele “todo argumento é 
universal no seu domínio de validade: todo o argumento especifica o seu domínio de 
validade e, portanto, especifica também o universo no qual é válido” (1997, p. 24). A 
dialogia entre os domínios argumentativos é fundamental à aprendizagem e ajuda a 
compreender a racionalidade tão cara à humanidade. 

São ainda as idéias de Maturana, que nos ajudam a refletir sobre o domínio de 
explicação a respeito do ensino e da pesquisa na Geografia, qual seja a noção de razão e 
emoção. Para ele, os nossos argumentos racionais se fundamentam na emoção, sendo 
está definida como “disposição corporal para agir”. Em suas palavras 

 
dizer que a razão caracteriza o humano é um antolho, por que nos 
deixa cegos frente à emoção, que fica desvalorizada como algo 
animal ou como algo que nega o racional. [...] As emoções não 
são o que correntemente chamamos de sentimento. Do ponto de 
vista biológico, o que conotamos quando falamos de emoções são 
disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes 
domínios de ação em que nos movemos. Quando mudamos de 
emoção, mudamos de domínio de ação”. (1998, p. 15).  
 

A partir dessas idéias, podemos refletir sobre os ancoradouros que seguraram o 
viver e o conhecer na Terra. A força paradigmática como uma coordenação consensual 
engessa as idéias e diminui a criatividade no contexto de produção e organização do 
conhecimento. Se pensarmos em termos de Geografia, verificamos que a nossa 
“disposição corporal para agir” esteve mais próxima da fragmentação dos saberes do 
que da religação, embora a física da Terra gritasse por esta última. Criamos disciplinas e 
evitamos os temas, ensinamos conceitos e desprezamos as dúvidas, enaltecemos os 
objetos de pesquisa e negligenciamos as problematizações. As nossas escolhas 
estiveram em sintonia com as perspectivas da ciência moderna que fragmenta e cinde o 
sujeito e a natureza em disciplinas. 

Isso por que, a Geografia, tendo que participar do escopo de produção para ser 
validada no panteão da ciência, foi sendo tragada pelas artimanhas de um discurso 
positivista e cartesiano visando assegurar  o seu lugar ao sol. É possível dizer que não é 
só esse viés paradigmático que apresenta essa condição. Fazendo um passeio pela 
trajetória do conhecimento geográfico é perceptível a formação de conjuntos 
explicativos que se sedimentam, buscando legitimar um discurso, cuja centralidade está 
afirmar a validade desse saber frente aos demais saberes. A “crise permanente da 
Geografia” se organiza de fora para dentro e de dentro para fora do saber científico, 
alimentando o discurso dos geógrafos insatisfeitos com a multidimensionalidade que os 
fenômenos assumem, requerendo uma explicação que, ao mesmo tempo em que erige a 
fronteira disciplina, exige a descaracterização da mesma. Se é possível pensar 
geograficamente essa questão, podemos afirmar que de forma singular e irônica a 
Geografia constrói o seu território disciplinar “invadindo” outros territórios, e, nesse 
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jogo de construção e destruição, ela se instaura como tal. A Geografia é, parafraseando 
Morin uma “contrabandista de saberes”, sendo isso visto como positivo nas estratégias 
de pensar e organizar o conhecimento, abraçando um campo amplo de saberes que, 
partindo da geologia, adentra os cenários econômicos, sociais, políticos e culturais.  

Para a ciência essa condição se configura em uma posição discutível posto que 
sem ter, definidamente, um campo próprio de investigação não é capaz de produzir 
explicações consistentes sobre os fenômenos abordados.  Ainda é recorrente querer 
saber o que é um saber geográfico. Ou ainda, querer definir a Geografia como o ramo 
que está preocupado em identificar e localizar terras, mares, continentes, países, 
cidades, regiões. Diria que a vinculação da geografia aos aspectos locacionais habita o 
inconsciente coletivo de modo a ultrapassar o tempo, permanecendo como a 
contribuição máxima dada por essa área a ciência, a sociedade e a educação. 

No entanto, esse sentido vem sendo reavaliado em termos de conceitos e 
práticas, principalmente, a partir da década de 50 de século XX, no Brasil. De uma 
visão pautada no espaço como uma localização absoluta, amplia-se para a localização 
como um ponto em uma rede intricada de sentidos, valores e interesses. Na perspectiva 
de Paulo César da Costa Gomes (2008, p. 189), a localização requer uma análise 
geográfica que aproxima a dimensão física ou material à dinâmica que dá vida aos 
objetos localizados. Desta feita, cabe a geografia reconhecer e explicar essa dinâmica, 
adentrar o seu campo de significações, procurando encontrar as conexões e 
interdependências que regem as combinações possíveis em um espaço geográfico. 

Se voltarmos mais ainda no tempo, encontramos Paul Vidal de La Blache  nos 
ajudar a refletir sobre a temática proposta para esse trabalho. Deslocando um pouco das 
interpretações estabelecidas sobre esse pensador que o coloca como sendo o pai de uma 
geografia positivista, o que poderia ser encarado pelo leitor desse artigo um 
anacronismo, diante dos argumentos até aqui expostos, cabe referir que a recorrência a 
La Balache é parte da estratégia teórica e metodológica que investe na formação de uma 
“inteligência” espacial apresentada nesse trabalho.  A premissa básica dessa estratégia 
consiste em não abandonar uma idéia que suscita a capacidade de imaginar, embora 
esteja, em sua elaboração inicial, presa a um tempo e a um espaço determinados. 

Dessa perspectiva trago à tona algumas reflexões de Paul Vidal de La Blache 
que  ao ser desafiado a falar a respeito das características dessa ciência, de definir os 
elementos que a distinguem das demais área de conhecimentos,  nos chama atenção para 
o fato de que “a Geografia compreende, por definição, o conjunto da Terra”.  Tal 
definição já havia sido evidenciada pelos matemáticos-geógrafos da antiguidade que 
enxergavam a “unidade terrestre” para além das descrições empíricas das diferentes 
porções paisagísticas. Para La Blache, o germe da Ciência Geográfica encontra-se nesse 
princípio de unidade que envolve correspondências e solidariedades entre os fenômenos 
terrestres. Assim, o olhar sobre a Terra estava, inicialmente, subordinado a uma idéia de 
conjunto, de visão geral que fecunda o encontro com as particularidades. A fisionomia 
da Terra vai se desenhando a partir do reconhecimento da unidade na diversidade das 
expressões paisagísticas, na medida em que estas são testemunhas das diferentes formas 
de interações que regem as imagens vivas da Terra. Combinar eis o verbo que é capaz 
de ativar a imaginação para buscar no espaço o sentido geográfico  
 O espírito do geógrafo deve se alimentar da ordem diversa do mundo, das 
proveniências heterogêneas e das combinações múltiplas. A partir daí é possível 
perceber que “o equilíbrio resultante dessas combinações não têm absolutamente nada 
de estável, que ela está a mercê de modificações cuja multiplicidade de fatores abrem 
uma ampla margem” (LA BLACHE, 1985, p. 43). Os estudos geográficos sobrevivem 
das transformações remanejadas no tempo, das misturas, dos resíduos que se incrustam 
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nas formas espaciais, resultantes da indissociável relação entre o homem e a natureza. 
Afirma Vidal de La Blache que  “A obra do passado persiste através do presente como 
matéria sobre a qual se exercem as forças atuais. A partir daí, estamos em plena 
Geografia”.  

 Cabe problematizar a Geografia como o saber que procura desvelar as múltiplas 
combinações que tocam a Terra, dando-lhe feições variadas, ou como podemos 
enxergar o espaço geográfico como um grande cenário ou uma combinação de cenários 
que são, simultaneamente, resultado da materialidade, da técnica, da informação e da 
imaginação que regem e dimensionam as ações dos grupos sociais. Na construção do 
que estamos denominando de uma “inteligência” espacial, a imagem assume um papel 
fundamental como combinação, cuja exploração se viabiliza pelo domínio do olhar. 
Olhar se constitui a ferramenta pela qual o sujeito reconhece e tece os caminhos a serem 
percorridos, incorporados e contextualizados à leitura geográfica. As múltiplas relações 
que se estabelecem na trama espacial devem ser vistas, descritas, identificadas e 
analisadas a luz da espacialização das ações humanas. Desta feita, a imagem contém 
tempos e informações que articulados configuram cenários geográficos a serem 
desbravados. A imagem é uma combinação, é como tal, requer do leitor adentrar pelos 
caminhos que se revelam a priori como pistas a serem seguidas, ativando as conexões 
entre a materialidade e a simbologia que a envolve. Por isso, esse registro se apresenta 
como uma potência de aprendizagem e de estímulo a “inteligência” espacial, na medida 
em que solicita do leitor lidar com as artimanhas que envolvem a razão e a emoção, a 
realidade e a ficção, a imaginação e materialidade que tocam todos os fenômenos. 

Nesse sentido, o ensino de geografia tem na iconografia um campo aberto a ser 
desbravado. Para além dos registros cartográficos que se revelam por meio de mapas ou 
imagens de satélites, forma-se um outro conjunto abrangente de dados e informações 
que podem ser perscrutados nas e pelas imagens. Refletir sobre a iconografia como um 
registro didático-pedagógico que estimula uma “inteligência” espacial, se constitui uma 
possibilidade para ensinar geografia em uma perspectiva contemporânea e complexa. 

O ambiente é o grande laboratório para a produção imagética do conhecimento. 
Nesse caminho, precisamos fazer uso de diferentes meios de modo a capturar a dança  
iconográfica que move e comove as estruturas sócio-espaciais. O registro das 
informações, através de desenhos, fotografias, vídeos, cinema ou pintura são 
fundamentais para a compreensão do espaço.  Mas, não é só a iconografia gerada por 
meio da atividade de campo que deve interessar ao professor de geografia. É a 
iconografia que precisa ser incorporada ao seu trabalho, ampliando as possibilidades 
para ler,  interpretar e interferir no espaço geográfico. 

 A imagem se impõe à sociedade moderna como fonte inesgotável de revelações 
e possibilidades de aprendizagem, da anunciada unidade terrestre; e, o olhar como 
caminho para adentrar e compreender o labirinto espacial em que se transformou a 
Terra. Para interpretar a realidade, o geógrafo pode estar alimentando um campo 
discursivo e prático que fornece pistas para o sujeito encontrar aquilo que apenas se 
mostra, sem jamais falar, ou seja, o mundo das imagens. Em outras palavras, o geógrafo 
está imerso no mundo das imagens, é produtor de imagens, estejam elas grafadas em 
suportes diversificados, estejam elas disponíveis no grande cenário que é o labirinto da 
paisagem. Ensinar a olhar as imagens do mundo se constitui o desafio do professor de 
Geografia.  

Na contemporaneidade não é mais possível negar que um grande patrimônio 
cultural legado do século XX para o XXI, é a imagem, a forma como é produzida e 
como interfere no cotidiano. Uma espécie de carimbo existencial que acompanha o 
educador em seu oficio, mesmo que não faça parte do seu repertório de ações e 
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reflexões no exercício de leitura do mundo. A imagem ultrapassa o código da escrita e 
se instaura no seio do processo educativo, trazendo à  superfície o que já se sabia, mas 
pouco se explorava, ou seja, o fato de que “ver precede as palavras”. E mais: “o ato de 
ver estabelece nosso lugar no mundo circundante” (BERGER, 1999, p. 9), influenciado 
pela forma como vemos e  cremos.  
 Para Régis Debray (1993), a história da imagem não se confunde com 
delimitação dos períodos históricos (Antiguidade, Idade Média, Moderna, etc), mas 
segue uma temporalidade mais radical, combinando aceleração histórica e dilatação 
geográfica. Tem se, portanto, segundo Debray  três midiasferas (logosfera, grafosfera e 
videosfera) que comportam a evolução técnica do sapiens  e podem esclarecer sobre a 
trajetória da imagem no Ocidente. A logosfera  se estenderia da invenção da escrita à da 
imprensa. Nela o ídolo, na acepção grega do termo eídolon, representa a imagem de um 
tempo imóvel,  síncope de eternidade, corte vertical no infinito imobilizado do divino. 
À grafosfera vai da imprensa a TV a cores, é para ele a era da arte, momento em que as 
figuras começam a apresentar um certo movimento. E por último à videosfera, a era do 
visual, época em que vivemos, na qual o tempo é pura rotação, fluxo, rapidez e, 
instantaneidade. De forma resumida, pode-se dizer que essa classificação representa um 
“Alargamento dos espaços de circulação. O ídolo é autóctone, opressivamente 
vernacular, enraizado em um solo étnico. A arte é ocidental, camponesa, embora 
circuladora e feita para as viagens (Dürer, na Itália; Leonardo, na França, etc.). O visual 
é mundial (mundovisão), concebido desde a fabricação para uma difusão planetária” 
(DEBRAY, 1993, p. 207/208). No labirinto da educação, o legado imagético impõe-se 
com vigor. Sem dúvida elevá-lo a condição de fonte é um desafio, na medida em que 
guarda em si uma particularidade a de “mostrar sem jamais falar”. Daí decorre a 
importância do olhar para o ensino. 

No contexto do labirinto imagético, a “inteligência” espacial tem amplos 
desafios. Mas, talvez o maior de todos seja colocar e assumir a imagem como uma 
combinação geográfica que envolve reflexão teórica, procedimentos metodológicos e 
prática pedagógica. Na base dessa combinação está a ampliação da nossa “base 
cartográfica” ou a redefinição das nossas “tatuagens mentais”. A revelação dos 
desenhos contraria as regras da cartografia disciplinar, sendo feitos de linhas, tons, 
formas e contornos que ultrapassam as margens do papel, borram as definições das 
imagens dos satélites, tangenciam  a precisão dos pontos, horas, coordenadas. O mapa é 
tecido pelas nossas experiências, sujeito a erros, imprecisões e indeterminações. A 
Geografia, a partir dessa estratégia, tem por método saber religar razão a emoção, 
experiência à projeção, conhecimento cientifico à ação. O fazer geográfico deve se 
alimentar da “geometria da imaginação” que  religa  afetos e desejos,  experiência e 
projetos de vida. 

O século XXI coloca em evidência questões eminentemente geográficas, e trans-
geográficas, impondo-nos a necessidade de compreender melhor o que está próximo e 
distante. A escassez e a distância não se apresentam como limites intransponíveis, pelo 
contrário, é o que alimenta a criatividade de um sujeito desejoso de transformar 
indigência intelectual em exuberância cultural. O seu exercício é feito no equilíbrio 
instável da determinação e da liberdade. Nestes termos, a máxima, “isso pode servir” 
apontado por Lèvi-strauss (1997), a respeito de como atua o bricoleur, serve para pensar 
a ciência geográfica. Portanto, para realizar tal façanha, é preciso saber utilizar os meios 
para trilhar a aventura do saber. A problematização do espaço geográfico apresenta a 
particularidade de evidenciar, sem subterfúgios, os processos de degradação, uso, 
conservação da natureza, transformando a superfície da Terra em meio ambiente. Este 
se configura como o portal pelo qual recolhemos e alimentamos os princípios da 
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ciência, da pesquisa e da educação na atuação do geógrafo. E são sempre recolhidos ou 
conservados em função do princípio da regeneração, da reintegração em oposição à 
substituição. Assim, o front de guerra está em todas as partes e se revela na intolerância 
do homem consigo mesmo e com a natureza. 

 Problemas como o aquecimento global, a violência, as drogas, a poluição, a 
devastação das florestas, a desertificação, o preconceito, a falta de emprego e 
indigência, revelam a brutalização da cultura, capitaneada, talvez, por uma 
racionalização da vida, que nos tornou algozes de nós mesmos. E deve ser pesquisado e 
ensinado como conteúdo de guerra em busca da paz. Talvez estejamos em um momento 
em que precisamos revisitar o nosso processo de domesticação, reaprendendo que, se 
por um lado, estamos imersos em campos de experimentação extensos, por outro, temos 
que reconhecer e agir em uma perspectiva limitada. Tal limite não deve ser uma 
determinação apenas humana, mas uma conjugação equilibrada das vontades do homem 
e da natureza.  

Portanto, nós somos interlocutores e intérpretes do mundo que nos envolve, 
esteja a nossa escolha voltada para o natural ou cultural. Prefiro o caminho que 
interpreta,  simultaneamente, estas duas variáveis.  Acredito também que o acesso ao 
conhecimento não é restrito apenas à ciência, mas podemos “conhecer” de variadas 
formas. O que diferencia a ciência dos outros conhecimentos são as regras, os 
procedimentos, os caminhos a serem seguidos, o que não significa a qualificação de 
melhor ou pior, apenas diferente. O real não está acessível, pronto para ser interpretado. 
A sua trajetória  não guarda  eternamente a lembrança do seu ponto de partida. Não 
temos a nossa disposição um objeto a ser desvendado. No mundo da linguagem, 
característica que nos institui como espécie  humana, a cada vez que pensamos 
conhecer, apenas colocamos mais sedimentos para serem conhecidos, ampliando as 
trilhas no labirinto que adentramos, que é o conheciento. 

Penso isso a partir de uma outra imagem que vem da própria Geografia, qual 
seja, a idéia de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica: são percursos que  se 
interligam a partir da força da água desafiando as barreiras estruturantes do relevo. A 
água rasga a superfície da Terra, serpenteando serras, planícies, vales para encontrar um 
ponto de confluência, um nó que entrelaça caminhos diversos. O percurso nem sempre é 
retilíneo, o terreno nem sempre é plano, as formas são  diversificadas. A velocidade da 
água não é constante, mas resulta do encontro com o relevo. O encontro das águas nem 
sempre é sereno, mas quase sempre carrega uma quantidade variada de sedimentos que 
se diferencia entre si, ao mesmo tempo que ajuda a compor a existência da bacia e do 
rio. A interferência em qualquer caminho altera a vida do todo, o todo altera a parte. A 
bacia hidrográfica, na verdade é uma rede de pontos e nós que se articulam. Podemos 
pensar assim,  o jogo do conhecimento como uma grande bacia, talvez a mais extensa 
de todas, que sobrevive do grau de interação entre os seus pontos.    

Estimular a conexão e o dialogo entre campos distintos do saber,  alarga e 
expande a nossa capacidade interpretativa, alimentando as artérias dessa bacia 
semântica. Quanto mais restringimos a interpretação a um ponto, uma via, uma artéria, 
mais sobrecarregamos o caminho, impedindo o fluxo, o encontro das águas ou das 
idéias.  

Por isso a “inteligência” espacial é o exercício do encontro: de idéias, de 
pessoas, de estratégias, de técnicas, de informações. Ela é comunicação. Quanto mais  
somos capazes de compreender o real como sendo nós mesmos, mais reconhecemos o 
que o outro tem a nos dizer. Quanto mais a ciência dialoga com o imaginário da arte, da 
literatura, do cinema, da fotografia, mais ela compreende a natureza, mais ela amplia os 
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seus horizontes para entender o mundo e a vida. A ciência deve aprender com a 
“ciência” dos homens.    

Os desafios, hoje, são intensos e nos apontam a necessidade de mudanças, que 
são de natureza paradigmática, como sugere Morin. Essas mudanças estão 
dimensionadas no contexto em que a sucessão rápida de eventos deixa a sensação 
vertiginosa de que as experiências longas e repetitivas perdem lugar para o fluxo, a 
rapidez e a transformação dos espaços, das idéias, dos valores, dos desejos, entre outros. 
De uma sociedade do repouso, alicerçada no cotidiano do lugar, na memória dos velhos, 
na familiaridade da vizinhança, no passeio da praça, na brincadeira de rua, passamos a 
vivenciar a mobilidade estonteante que seduz os homens, as palavras e as coisas. É no 
redemoinho da modernidade que teremos que encontrar as estratégias para 
ultrapassarmos as mazelas produzidas no nosso tempo. É aqui, também, que se 
redefinem as teorias e práticas de ensino e pesquisa, direcionando o nosso olhar.  
 Conforme Milton Santos (1996, p. 263), “O homem busca reaprender o que 
nunca lhe foi ensinado, e pouco a pouco vai substituindo a sua ignorância do entorno 
por um conhecimento ainda que fragmentário”. A nova situação “opera como uma 
espécie de detonador” que retira  o indivíduo da inércia e o submete a recuperar o tempo 
perdido. Como proceder? Dialogar, inventariar, compartilhar  e religar idéias e 
experiências são algumas iniciativas que podem nos ajudar a ultrapassar as fronteiras 
que se erguem entre as áreas de conhecimento, mobilizando, em cada um de nós, razão, 
paixão e emoção.  

 Neste trabalho, discutir como a imagem é importante para abrir caminhos que 
possibilitam percorrer a trilhar labiríntica do espaço, constitui uma ferramenta de 
aprendizagem, com a qual se pode compreender a relação sociedade/natureza como uma 
bricolagem de ações, tempos e interesses que vão se incrustando no espaço, tornando-o 
um cenário de acúmulo e sucessivas alterações, um ponto de conexão em uma rede 
complexa de interpretações, linguagens e sentidos. Assim, o mapa, a fotografia, o 
desenho, a pintura, entre outras formas de expressão se constituem a massa sobre a qual 
o geógrafo educador deve deita o seu olhar para religar o empírico as reflexões teóricas, 
condição sem a qual a aprendizagem se realizará pela metade.   

A partir dessas questões a informação, o conhecimento e a técnica são meios 
fundamentais à construção do que estamos denominando de uma “inteligência” espacial 
e a imagem uma síntese, cuja exploração se viabiliza pelo domínio do olhar. Olhar se 
constitui a ferramenta pela qual o sujeito reconhece e tece os caminhos a serem 
percorridos, incorporados e contextualizados à leitura geográfica. As múltiplas relações 
que se estabelecem na trama espacial devem ser vistas, descritas, identificadas e 
analisadas a luz da espacialização das ações humanas. Nesse sentido, o ensino de 
geografia tem na iconografia um campo aberto a ser desbravado. Refletir sobre a 
iconografia como um registro didático-pedagógico que estimula uma “inteligência” 
espacial, se constitui uma possibilidade para ensinar geografia em uma perspectiva 
contemporânea e complexa. Desta feita, o trabalho contribui para a Geografia, na 
medida em que reflete sobre aquilo que se institui no seio dessa ciência: o espaço como 
receptáculo e condição para a ação humana e a imagem como síntese reveladora dessa 
condição. Assim, a imagem é a senha para ampliar os caminhos cognitivos de uma 
“inteligência” espacial que quer restabelecer o elo entre o conceito e a vida que pulsa 
nos diversos ambientes que formam o espaço geográfico. Adentremos no labirinto da 
imagem e façamos as nossas apostas. 
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