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 2086 - A influência dos fatores ambientais sobre a humanidade e a 
relevância do fator climático: uma revisão historicista-contextual dos 

supostos discursos deterministas e de suas críticas e matizes 
ideológicos.

Ilton Jardim de Carvalho Junior; 

1. Alguns apontamentos acerca da pesquisa

1.1. Breve panorama do tema

Ao longo da história, o ser humano tem demonstrado um contínuo e genuíno 

interesse em explicar o mundo ao seu redor. Em áreas do conhecimento tão diversas 

como a mitologia,  folclore, poesia, literatura,  história e ciência, o ser humano tem 

perpetuado  suas  crenças  num  universo  bem  ordenado,  no  qual  certas  causas 

inevitavelmente conduzem a certos efeitos. Explicações de formas culturais e sociais 

existente num dado espaço e tempo têm resvalado no terreno da simplicidade ao 

identificar  um fator único como agente  causal,  ainda que acompanhado de outras 

causas menores. 

Atualmente, um fator que tem dominado a ciência é o “geneticismo”, e todas 

as afecções e características psíquicas e até mesmo culturais do homem, estão sob a 

mira de alguns setores das ciências médicas que acreditam poder explicar fenômenos 

complexos  e  de  naturezas  distintas  por  meio  de  uma  análise  de  joguinhos  de 

cromossomos.  Como  em  toda  seara  do  conhecimento,  há  duas  vertentes:  os 

dogmáticos e entusiastas, e aqueles que avançam com uma cautela notável, cientes da 

fragilidade e limitações dos métodos. A economia também é uma carta bastante usada 

pelos pensadores afeitos à procura de uma causa única ou preponderante. Aqui neste 

ponto cabe ressaltar que ao longo da tese explicaremos que é impossível advogar um 

determinismo monocausal e que nenhum pensador jamais afirmou que o ambiente 

físico atua sozinho e de maneira totalmente independente dos demais fatores. O que 

houve,  de  fato,  foram  aqueles  que  procuraram  demonstrar  que  há  uma  causa 

preponderante ou onipresente, que para os advogadores do determinismo ambiental, 

seria o ambiente físico. 
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Ainda que existam vários fatores que ao longo da história  da humanidade 

tenham sido alvo de estudos que os propunham como causas preponderantes, como a 

economia, a genética e a cultura, nenhum deles despertou tanta polêmica e aguçou 

embates acadêmicos com a mesma verve que o chamado “determinismo ambiental ou 

determinismo geográfico”.  Para seus defensores, o ambiente físico ou os chamados 

fatores geográficos  (solo,  relevo,  clima,  recursos naturais,  etc.)  seriam o principal 

agente a influenciar a humanidade e alguns de seus fenômenos, como  a marcha da 

história, a formação do caráter das pessoas, a ascensão e queda das civilizações, a 

migração dos povos, o nível de desenvolvimento das nações e a formação dos traços 

culturais de uma sociedade (religião, crenças, hábitos, línguas, etc.).

Não deve haver a menor dúvida entre geógrafos minimamente esclarecidos, de 

que seria uma arrogância grosseira acreditar que os rumos da civilização, que o curso 

da história e que praticamente todas as características do ser humano como indivíduo, 

como sociedade e como cultura possam ser explicados a contento meramente pela 

atuação  do  ambiente  físico,  ou  em  outras  palavras,  dos  tão  propalados  “fatores 

geográficos”. 

Todavia,  negar essa influência,  e,  mais ainda,  reduzi-la a mero folclore ou 

devaneio,  privando-a de legítimo interesse científico e ignorando-a como hipótese 

básica de inúmeras ciências, é uma atitude igualmente estéril, e em alguns aspectos 

até mesmo menos útil e relevante do que o fervoroso determinismo ambiental pós-

Ratzel da primeira metade do século XX. E foi ao notar essa atitude anti-científica e 

precipitada  da  geografia  e  demais  ciências,  que  decidi  repensar  a  história  do 

pensamento geográfico e buscar compreendê-lo pelo viés dos discursos deterministas. 

Consciente da complexidade de um tema que sempre foi alvo de polêmicas e 

debates  apaixonados  freqüentemente  eivados  de  preconceito,  estereotipagem  e 

desentendimento entre diferentes áreas do saber, além de divergências severas entre 

geógrafos, pretendemos com esta pesquisa jogar nova luz à compreensão da história 

do  pensamento  geográfico,  e  trazer  para  a  geografia  brasileira  uma  discussão 

pertinente a respeito das influências ambientais e do histórico de seus discursos, temas 

estes que têm sido alvo de profícuos debates na geografia anglo-saxã. 

1.2 Objetivos e apresentação da tese
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O objetivo geral de nossa tese de doutorado é fazer uma releitura dos discursos 

sobre  as  influências  diretas  e  indiretas  das  condições  naturais  (os  chamados “fatores 

geográficos” ou ambientais)  sobre a humanidade,  com ênfase no clima,  tendo por fio 

condutor  o  paradigma  do  determinismo  geográfico/ambiental1,  as  críticas  a  ele 

direcionadas e as ideologias nele imbricadas. Pretendemos demonstrar a importância e a 

necessidade históricas do determinismo ambiental e a impossibilidade de se negá-lo como 

um dos paradigmas ou hipótese básica da Geografia. 

Quando  necessário,  tanto  quanto  possível,  os  discursos  deterministas2,  serão 

analisados  em termos de seu contexto de elaboração,  disseminação e  assimilação,  ao 

passo que as ideologias neles subjacentes serão iluminadas. 

Essa  reinterpretação  da  gênese  e  desenvolvimento  de  um  paradigma  tão 

controverso exigirá, por conseguinte, um resgate histórico e uma revisão teórico-crítica na 

literatura geográfica e em outras ciências, dos discursos acerca do papel exercido pelo 

ambiente físico nos aspectos humanos, ou, em outras palavras,  dos fatores ambientais 

sobre a humanidade. Por meio de análise de discurso, o que implica numa postura crítico-

filosófica da linguagem usada pelos autores estudados,  pretende-se tanto realizar  uma 

crítica da crítica ao determinismo ambiental,  separando as críticas infundadas e pouco 

pertinentes3, daquelas que enfocaram as reais fraquezas dos discursos deterministas sem 

1 Determinismo ambiental e geográfico são sinônimos e o primeiro termo é mais freqüente na literatura, 
sendo uma tradução do termo “environmental determinism”, amplamente empregado pelos geógrafos.
2 Estamos em fase de pesquisa a respeito da adequação do termo determinista. Acreditamos que haja um 
lamaçal semântico no que se refere ao julgamento de discursos a respeito da relação ambiente-sociedade. 
Assim,  partimos  do pressuposto  de  que é necessário,  antes  de qualquer  coisa,  repensar  as  noções  de 
“influência”, determinação” e “determinismo & possibilismo”. Cabe refletir sobre a inviabilidade de se 
falar em determinação, dada a forte conotação do termo.
3 O melhor exemplo de análise leviana e crítica infundada encontrada até o momento está presente em 
Johnston,  na  obra  Geografia  e  Geógrafos,  que  peca  por  certo  tratamento  en  passant da  história  da 
geografia  (anglo-americana  a partir  de  1945)  e  cuja  disseminação  (no  caso,  diríamos  “poluição”)  foi 
enorme no Brasil, pois a obra foi traduzida do seu original em inglês e é vista desfilando em inúmeras 
teses na forma de citações de suposto efeito, mas que obscurecem a complexidade do assunto relacionado 
à citação. Ler essa obra e se contentar com ela é conhecer a história do pensamento geográfico em terceira 
mão, por um prisma particular do autor, e fragmentada em partes sem qualquer profundidade de análise. 
Os méritos da obra são outros que não o de aprofundar assunto tão caro à geografia, como a questão das 
influências ambientais. Após afirmar erroneamente que “as origens do determinismo ambiental estão no 
trabalho de Charles Darwin”, (frase inclusive utilizada em tese de doutorado em geografia) mostrando 
desconhecimento  dos  antecedentes  iluministas,  positivistas  e  mecanicistas  e  até  mesmo,  diga-se  de 
passagem,  da antiguidade  clássica  (Glacken,  ainda,  atribui  à teoria  médica o surgimento  da idéia das 
influências  ambientais),  rotula  Ratzel  de  “o principal,  entre os deterministas  ambientais  do início do 
século XIX”, e resume uma autora da magnitude de Semple em 4 linhas, citando uma única frase de sua 
obra: “O homem é o produto da superfície terrestre”. Com esta frase está lançada toda uma obra,  toda 
uma escola de geografia, nas fogueiras do rótulo e da citação descontextualizada, caso que evidencia a 
intenção do autor de estigmatizar a autora por meio de uma frase que, recortada assim tão grotescamente, 
nada  tem  a  contribuir  para  a  real  compreensão  do  tema.  Certas  leviandades,  menos  graves,  mas 
igualmente danosas para os leitores, principalmente para estudantes de graduação, foram observadas em 
obras  de  autores  Brasileiros,  mas  não  será  o  caso  de  analisá-las  nesta  tese  por  questão  de  espaço  e 
propósitos. 
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ignorar seus méritos, quanto  identificar ou não a existência de ideologias subjacentes e 

que dão suporte a esses discursos discutindo-os à luz do contexto político e histórico-

filosófico vigente quando da sua elaboração. 

Importantes referências acerca do papel exercido pelos fatores ambientais sobre a 

humanidade, como na formação e desenvolvimento das sociedades, aparecem, de maneira 

explícita,  em  obras  de  grandes  expoentes  da  Geografia  como  Ratzel,  Ellsworth 

Huntington, Ellen Semple, Griffith Taylor, La Blache, Brunhes, Fevbre e Max Sorre; em 

obras geográficas de caráter regional, como as monografias da primeira metade do século 

XX; nas primeiras obras da geografia acadêmica, como por exemplo, Humboldt e Ritter; 

em relatos de viajantes europeus, como Saint-Hilaire, Ave-Lallement e D’orbigny; em 

trabalhos de pós-graduação de áreas  afins à  geografia  e  à climatologia;  nas áreas  da 

climatologia aplicada, como na bioclimatologia, agroclimatologia, e climatologia urbana; 

em obras  consagradas  das  ciências  sociais,  como Casa  Grande  & Senzala  (Gilberto 

Freyre) e em grandes obras da literatura brasileira, como O Cortiço e Os Sertões. 4

Todavia, apesar de existir um razoável número de obras discutindo as influências 

dos fatores ambientais/climáticos sobre a humanidade, o fato é que inexiste na Geografia 

brasileira  uma contribuição  exclusiva  sobre o assunto,  que sistematize a contribuição 

desses pensadores ao longo da história do pensamento ocidental.

Saliente-se, ainda, que esses discursos encontram-se isolados dentro do contexto 

oferecido  por  seus  autores,  ou  seja,  carecem  de  uma  visão  de  conjunto  e  de  uma 

abordagem  geográfica  que  trate  com  mais  exclusividade  o  determinismo 

ambiental/climático5,  relacionando os referidos discursos aos seus desdobramentos nas 

obras  de  outros  autores.  Desse  modo,  pretendemos  sistematizar  esses  discursos, 

analisando-os em seu conjunto e interrelacionando-os dentro de seu contexto político e 

histórico-filosófico. 

A respeito  do  eixo  norteador  desta  pesquisa,  o  determinismo ambiental,  cabe 

mencionar  que  se  tem  constituído,  ao  longo  da  história  moderna  do  pensamento 

geográfico, em um de seus paradigmas mais controversos, causador de intensos debates 

4 A literatura e a política também foram influenciadas significativamente pelo determinismo geográfico e 
algumas  obras  literárias  discutem a relação  clima-sociedade  deixando  transparecer  um viés  um tanto 
determinista. Todavia, nosso foco serão as outras áreas, por julgarmos que nelas houve maior impacto de 
teorias deterministas e suas ideologias, e também por uma questão metodológica relacionada ao recorte 
de pesquisa cabível a uma tese e ao tempo relativamente limitado de pesquisa. 

5 Utilizamos  o  termo  determinismo  ambiental/climático  para  demonstrar  que  o  clima  é  o  principal 
elemento de influência a ser analisado dentro do determinismo geográfico. Além disso, o clima constitui-
se possivelmente no principal fator ambiental em termos de abrangência, intensidade e constância de sua 
influência.
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não apenas no âmbito da geografia, mas também no das ciências sociais, história e outros 

campos do saber. Decorre daí a relevância da tese que ora se propõe, e que implica no 

resgate de tal paradigma na literatura,  possibilitando observar a variedade de áreas do 

saber  e  diferentes  contextos  histórico-filosóficos  nos  quais  foi  pensado e  aplicado,  e 

permitindo o vislumbre dos diferentes discursos ideológicos que a ele subjazem. 

Destacamos, ainda, que a presente pesquisa pretende questionar o entendimento 

de  que  um  discurso  sobre  a  relação  ambiente-humanidade  possa  ser  taxado  de 

determinista  sempre  que  advogue  alguma  influência  de  fatores  ambientais  sobre 

quaisquer  aspectos  da  realidade.  Em  nosso  entendimento  o  rótulo  “determinismo 

ambiental”  caberia,  em  seu  sentido  filosófico,  apenas  a  uma  teoria  que  conceba 

determinação total de aspectos humanos(não naturais) pelos fatores ambientais(naturais), 

não  cedendo  espaço  para  outras  causas  e  para  o  livre-arbítrio.  Em  seu  sentido 

“geográfico”(e indevido por não se ater  ao sentido filosófico-semântico),  o termo foi 

empregado de maneira imprecisa e confusa às mais diversas teorias e rapidamente passou 

a significar um estigma carregado por aqueles geógrafos envolvidos na linha de fogo 

entre certas disputas acadêmicas.6 

Ao  questionar  a  pertinência  do  rótulo  de  determinista  aos  discursos  que 

consideram os fatores ambientais/climáticos a principal ou uma das principais influências 

sobre alguns aspectos da realidade, estaremos trazendo para o debate a complexidade de 

um tema que sempre foi alvo de polêmicas e debates acalorados marcados por um misto 

de preconceitos, generalizações grosseiras e desentendimentos entre diferentes áreas do 

saber, além de divergências severas entre geógrafos.

Por essa razão é que nos vemos impelidos a esclarecer que, ao fazermos a leitura 

crítica de Semple, Huntington, Ratzel e Taylor, dentre outros intelectuais acusados de 

defenderem teses deterministas, pretendemos “separar o joio do trigo”, distinguindo os 

discursos os quais, na época, podem ser considerados pioneiros, cientificamente sólidos e 

fundamentais para a consolidação da Geografia moderna, com grande contribuição para 

as  ciências  em  geral,  daqueles  discursos  que  avançaram  sem  consistência,  por  vias 

metodológicas  questionáveis,  e  que  não  passaram  de  generalizações  infundadas  ou 

6 A querela  determinismo/possibilismo  parece  ter  sido  uma  espécie  de  “guerra  fria”  do  pensamento 
geográfico das primeiras décadas do século XX.  As críticas trocadas parecem ter raramente tocado nas 
principais fraquezas de ambas as teorias, e por vezes resvalaram para deboches improdutivos e críticas 
superficiais.  Ou  seja,  a  guerra  de  fato,  que  seria  a  elaboração  de  críticas  contundentes,  extensas  e 
detalhadas,  de fato não houve.  Isso abriu espaço para críticas  mais perspicazes,  ainda  que breves,  na 
década  de 50 e 60,  quando alguns autores  como Martin,  Speth,  Spate,  Peet  e Montefiori  escreveram 
artigos para defender suas posições e suscitar novas nuances na crítica ao possibilismo e ao determinismo.
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devaneios poéticos carentes de evidências. Assim, pretendemos reconhecer que aqueles 

consagrados autores, muito embora tenham trazido à tona relações imponderáveis e às 

vezes insustentáveis a respeito das esferas de influência do fatores ambientais-climáticos, 

tiveram papel fundamental na história do pensamento geográfico, pela ousadia de suas 

concepções, pela abrangência de seus estudos e  pela influência que exerceram sobre um 

vasto número de áreas do conhecimento. Além disso, suas obras lidaram com um tema 

que, por sua própria natureza, é sempre atual, e não deve ser ignorado por geógrafos e 

outros profissionais. 

Esclarecemos, ainda, que ao longo da tese será preferido o termo “determinismo 

ambiental” ao “determinismo geográfico”, e o termo “determinismo climático” será usado 

apenas  quando estivermos  analisando as  influências  climáticas  advogadas  por  alguns 

autores. 

 O  termo  “determinismo  geográfico”,  ainda  que  imprecisamente  usado  como 

sinônimo de “determinismo ambiental”, não será por nós utilizado, e aparecerá apenas nas 

citações dos autores que fazem seu uso. O motivo de se evitar tal termo é que associar o 

adjetivo “geográfico” ao determinismo é injusto e impreciso. Essa associação implica no 

entendimento da geografia como ciência baseada exclusivamente no estudo dos fatores 

ambientais e suas influências, ou seja, leva a um reducionismo brutal dos escopos da 

disciplina e de seu alcance como ciência. Ainda que os geógrafos, de fato, tenham se 

engajado enormemente em discussões deterministas, na primeira metade do século XX, o 

fato é que as origens de tal teoria não se relacionam à geógrafos e, cabe alertar que dentre 

os deterministas mais radicais  parece não haver sequer um geógrafo.  Assim, o termo 

“determinismo geográfico”, sempre que  proferido, causa rubores e constrangimentos em 

geógrafos, em princípio pela força do termo que comporta nossa palavra sagrada, e depois 

pela miríade de folclorismos e generalizações  estereotípicas que instantaneamente são 

evocadas pelo termo. 

Em síntese, por meio de extenso e interdisciplinar levantamento bibliográfico e 

baseando-se no método contextual-historicista da história da geografia, pretende-se trazer 

à  tona,  de  maneira  historicamente  linear,  uma  síntese  contextualizada  das  principais 

discussões  a  respeito  das  influências  dos  fatores  ambientais  sobre  a  humanidade, 

realizando uma crítica da crítica ao determinismo ambiental e sublinhando as ideologias a 

ele  subjacentes,  de  modo a  compreender  sua  gênese e  seu  papel  nas  discussões  que 

marcaram as primeiras décadas da geografia acadêmica.
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Em outras  palavras,  pretendemos  selecionar  os  discursos  que  demonstram as 

influências ambientais/climáticas sobre diversas instâncias da realidade e sistematizá-los 

como  contribuição  à  história  do  pensamento  geográfico  em torno  do  paradigma  do 

determinismo ambiental, analisando-os criticamente, reconhecendo seu impacto sobre a 

academia,  e  discutindo-os  à  luz  do  contexto  histórico-político  e  filosófico-científico 

quando da sua elaboração.

É preciso esclarecer que não defenderemos a tese de que os fatores ambientais-

climáticos  formam  a  principal  influência  sobre  o  desenvolvimento  da  humanidade. 

Alternativamente,  pretendemos mostrar,  trazendo as  discussões  feitas  pelos  principais 

expoentes da geografia, que as influências ambientais-climáticas sobre o ser humano em 

particular,  sobre  o  conjunto  da  sociedade,  e  inclusive  sobre  a  origem,  distribuição  e 

desenvolvimento  das  civilizações  são  relevantes,  merecem  mais  atenção,  e  sempre 

fizeram parte do temário geográfico. Além disso, as influências do ambiente e do clima 

sobre  as  atividades  humanas  têm se  constituído  em preocupação  constante  desde  as 

primeiras tentativas humanas em sua jornada pela busca do conhecimento. 

Os objetivos específicos da pesquisa estão contidos na lista a seguir:

1.   Esclarecer  o  emaranhado  semântico  dos  termos  empregados  nas  obras 

rotuladas de deterministas e também dos termos usados por seus comentadores e críticos. 

2. Mostrar a insustentabilidade da falsa dicotomia determinismo/possibilismo e 

explicitar os matizes deterministas das obras “possibilistas” e os matizes possibilistas das 

obras “deterministas”

3. Levantar o contexto histórico, filosófico e científico do surgimento da teoria 

determinista  nas  primeiras  décadas  da  geografia  moderna,  bem  como  de  seus 

antecedentes, e revelar os bastidores ideológicos de gestação dos discursos deterministas.

4. Resgatar os principais discursos a respeito das influências ambientais sobre a 

humanidade,  iniciando  com os  gregos  e  finalizando  com a  culminância  das  “teorias 

deterministas” de Ratzel, Semple, Huntington e Taylor. 

5. Realizar uma leitura crítica e não tendenciosa dos aspectos deterministas e não 

deterministas das obras dos autores acima, balanceando-os e conferindo ênfase à Semple 

e Huntington. 
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6.  Construir  uma  crítica  da  crítica  ao  determinismo,  separando  as  críticas 

pertinentes daquelas levianas e sensacionalistas, baseadas em meras disputas acadêmicas 

ou outros interesses. 

7. Reconhecer a relevância histórica do paradigma do determinismo ambiental, 

tanto como primeira tentativa de tornar a geografia científica, quanto como preocupação 

constante na história da humanidade. 

8. Propor uma nova abordagem do determinismo ambiental como hipótese básica 

da  geografia  e  do  qual  não  se  pode  e  não  se  deve  deixar  de  lado,  sob  pena  do 

empobrecimento da disciplina. 

1.3. Das inquietações e celeumas que impulsionaram a pesquisa

       1.3.1 Dos porquês da ousadia: a pertinência do tema e a necessidade de uma 

nova história do pensamento geográfico

Considero suficiente justificativa para os estudos das influências ambientais o fato 

de que basta ao homem existir  para  que,  ao menos alguns aspectos de seu ambiente 

natural circundante seja visto, ainda que minimamente,  como um problema ou ameaça a 

seu bem-estar, independentemente de espaço ou tempo. Assim, em todas as épocas e em 

todos os lugares, as influências ambientais se fazem sentir das maneiras as mais diversas e 

impõem aos homens alguma forma de resposta,  qual seja ela,  estratégias  variadas de 

adaptação  e  ajuste  ou  a  modificação  dessas  influências.  Essas  influências  ambientais 

foram alvo de particular interesse pelo que se convencionou chamar, equivocadamente, de 

“escola  geográfica  determinista”,  ou,  ainda  “determinismo geográfico  ou  ambiental”, 

termos  cuja  vaguidade  e  generalidade  mais  obscurecem do  que  iluminam toda  uma 

dialética  da  relação  homem-meio,  relação  cuja  natureza  é  complexa  e  não  pode  ser 

reduzida por falsas dicotomias e teorias que sequer existiram. 

Nas universidades aborda-se o tema do determinismo ambiental “en passant” e 

sob uma estereotipada roupagem, como se fosse um vírus altamente contagioso. Assim, o 

determinismo ambiental não tem sido encarado como um paradigma ou hipótese básica 

de importância fundamental para a nascente antropogeografia de fins do século XIX e 

para a fundação da moderna geografia, tampouco tem sido reavaliado e repensado como 

um importante tema para a geografia humana, ou, ainda, como uma das hipóteses básicas 
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e inevitáveis à Geografia e também a outras ciências. Parece que raros geógrafos leram a 

integral das obras de Huntington e Semple, que só existe em inglês, e em alguns casos, 

em espanhol. Mesmo os autores brasileiros que escreveram no campo da epistemologia, 

parecem, pela bibliografia que utilizaram, ter ignorado as obras de Huntington, Semple, 

Taylor e até mesmo as de Ratzel.  No Brasil,  pela barreira lingüística,  pela influência 

francesa, dentre outros fatores, a disseminação das obras estadunidenses foi inexpressiva, 

ao passo que as obras alemãs exerceram alguma influência, ainda que discreta. Todavia, 

uma espécie de “síntese estereotipada” dessas obras (Ratzel, Semple e Huntington) parece 

ter chegado até as ciências humanas no Brasil, que caíram na armadilha do rótulo e dos 

slogans deterministas. 

É preciso exorcizar esse estranhamento quanto ao ambientalismo, e para além de 

qualquer partidarismo acadêmico, repensar a gênese de tal paradigma e sua importância 

para  a  Geografia  e  reavaliar  seu  legado  para  uma  reinterpretação  das  influências 

ambientais/climáticas sobre a sociedade. Não se trata de defender ou atacar tal paradigma, 

mas sim de reinterpretar e compreender sua necessidade filosófica e histórico-política e 

sua importância conceitual e epistemológica para a Geografia. Não buscamos, com isso, 

defender  a  concepção  de  um mundo onde a  natureza  age  e  o  ser  humano obedece. 

Queremos, trilhando outros passos, ponderar os discursos que demonstram as influências 

do ambiente sobre diversas instâncias da realidade e sistematizá-los como contribuição à 

história do pensamento geográfico em torno do paradigma do determinismo ambiental.  

Ao ignorar o mais áspero determinismo e o mais ingênuo possibilismo, é preciso 

alcançar um posicionamento mais maduro, ponderado e comprometido com as realidades 

multifacetadas  e  complexas  do  desenvolvimento  da  humanidade  no  que  concerne  às 

influências ambientais/climáticas. Isso demanda uma revisão crítica e uma reavaliação 

das  teses/discursos  “deterministas”,  desde  que  analisadas  sem  os  preconceitos  e 

resistências tão em voga nas ciências humanas. 

       1.3.2 Os rótulos, os estereótipos e os “slogans” descontextualizados.

Se alguém escrevesse um livro sobre teorias geográficas intitulado “Geografia da 

vergonha”,  o  chamado  determinismo  geográfico  ou  ambiental  seria  certamente  o 

personagem principal.

Existe um preconceito arraigado entre geógrafos e cientistas sociais a respeito do 

que veio a ser denominado “determinismo geográfico/ambiental”. Assim, esses termos 
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têm  servido  de  rótulo  para  obras  e  autores  de  inestimável  valor  e  reconhecida 

cientificidade e complexidade. Criou-se um tabu em torno da investigação da influência 

exercida pelo ambiente físico/natural sobre a cultura, a humanidade e o desenvolvimento 

das nações, como se ao atentar para essas inexoráveis influências, o geógrafo estivesse 

automaticamente negando o papel exercido pelos demais fatores que não os ambientais. 

Somado ao preconceito e ao tabu que o envolve, há bastante imprecisão, subjetivismo e 

falta de critério na definição e uso do termo determinismo Geográfico.  Ainda não foi 

encontrada uma definição clara e bastante unânime para o termo, constatação que reforça 

nossa hipótese de que determinismo ambiental/geográfico é um termo sem sentido, vazio, 

usado desmedidamente, e que pouco se sabe realmente sobre os chamados “geógrafos 

deterministas”,  e  que  na  verdade,  há  autores  que  abusaram  do  alcance  dos  fatores 

ambientais sobre a humanidade (enveredando para uma espécie de misticismo ambiental), 

e que isso não invalida as contribuições da época que são aceitas até hoje ou que são 

ainda alvo de dúvidas e debates no seio da comunidade científica. É preciso pensar na 

pertinência de se aplicar o adjetivo determinista a alguns ou todos esses substantivos: 

idéia, teoria, discurso, autor, obra. Essa visão estereotipada e distorcida do que veio a ser 

denominado  determinismo geográfico,  na  verdade  faz  parte  de  um preconceito  mais 

amplo, fruto de uma má concepção e subavaliação do que se convencionou chamar de 

Geografia Tradicional. O termo tradicional evoca certos preconceitos em relação a esse 

período riquíssimo e fundamental da Geografia, fundamental no próprio sentido de ter 

estabelecido ou aprimorado as bases filosóficas, conceituais e teórico-metodologicas da 

Geografia, além de ter sido um período onde todas as grandes questões foram levantadas 

e discutidas, do que se infere que quase nada do que se discute atualmente é de fato 

inovador.  Temos  hoje  novas  técnicas  e  até  mesmo  novos  problemas  trazidos  pelo 

desenvolvimento e antropismo desigual do espaço, porém as grandes questões, as mais 

centrais,  e as mais instigantes,  essas,  têm sido alvo de reflexões desde a antiguidade 

clássica  e  nas  primeiras  décadas  da  geografia  acadêmica  foram  amplamente  e 

profundamente esmiuçadas. 

Consideramos incorreto, impreciso e semanticamente inválido rotular uma teoria 

de determinista quando de fato ela apenas enfatiza a influência de fatores ambientais sem 

negar o papel de outros fatores ou da ação humana. Desse modo, esse rótulo não pode ser 

aplicado a uma teoria que sugere ou argumenta a participação não isolada de influências 

ou fatores geográficos. (termos usados por Semple). É preciso, após ampla reflexão a esse 

respeito, tomar um posicionamento, e classificar as obras utilizadas na tese quanto ao grau 
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de  influência  dos  fatores  ambientais  (grau  de  mesologismo  ou  ambientalismo), 

discernindo os  aspectos que indicam um elevado grau de mesologismo daqueles  que 

evidenciam um baixo grau de mesologismo ou “determinismo atenuado” Falar em “autor 

determinista”  significa  reduzir  sua  complexidade.  Ao  justificarmos  que  tal  rótulo  é 

impróprio, será preciso reclassificar autores e repensar termos. Semple não usa o termo 

“geographical  determinant”.  Então,  quais  autores  usaram? Se  nenhum autor  usa  esse 

termo, criaram-no com a finalidade de rotular e tecer críticas?

Alguns  autores  famosos  pelo  rótulo  de  deterministas  evitam o  uso  do  termo 

determinação. Acreditamos que isso seja evidência de que suas teorias não podem ser, de 

modo  algum,  taxadas  de  deterministas,  posto  que  há  ponderação,  autocrítica  e 

reconhecimento de limitações e que há apenas influências contornáveis no que tange à 

ação da natureza e particularmente do clima. 

Ao se considerar a pureza semântica do termo “determinismo”, pode-se afirmar 

que não existem obras e autores deterministas. Por outro lado, o significado do termo tem 

sido definido mais pelo uso e contexto do que pela devoção semântica. Por essa via, a 

qualquer obra que insinue alguma, ainda que mínima, influência de fatores ambientais 

sobre qualquer aspecto da realidade, tem sido empregado o adjetivo determinista. Assim, 

houve um esvaziamento do sentido filosófico do termo,  uma vez que foi  usado para 

caracterizar  obras  que  concedem  aos  fatores  ambientais  graus  muito  distintos  de 

influências. Desse modo,  podemos afirmar que “determinismo ambiental” tornou-se um 

rótulo usado desmedidamente e que empobrece a obra de alguns autores, afastando seus 

potenciais leitores por mero preconceito contra o termo. Em muitas obras rotuladas de 

deterministas o que se vê é apenas uma tentativa, às vezes exaustivamente fundamentada, 

de demonstrar a influência de fatores ambientais sobre o curso da história, o nível de 

desenvolvimento econômico de uma sociedade, a marcha de algumas civilizações, etc, 

sem  desconsiderar  a  influência  de  fatores  não-ambientais.  Logicamente,  o  autor 

“determinista” optou por concentrar-se nos fatores ambientais  e tal  fato não significa 

necessariamente  que  os  fatores  não-ambientais  não  sejam  igualmente  ou  mais 

importantes. 

Semple,  Huntington  e  Ratzel  são  autores  autocríticos  e  em geral  cientes  das 

limitações  de  suas  teorias,  generalizações  e  princípios.7 Suas  obras  possuem 

complexidade ímpar e suas contribuições são consideradas como científicas, apesar de 

7 Todos esses autores, e principalmente Semple e Ratzel, possuem um estilo rebuscado, com licença 
poética e floreios retóricos que podem conduzir o leitor a uma visão leviana das idéias por eles 
apresentadas. 
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alguns aspectos das obras terem sido ridicularizados pelos anti-deterministas. (por vezes 

não sem razão) Dessa forma, o rótulo de determinista aplicado aqueles autores pouco lhes 

cabe ou não lhes cabe. Sobre essa questão da pertinência do rótulo, seria interessante 

listar os autores que se consideraram abertamente deterministas, assumindo o rótulo sobre 

eles lançado. Até o momento, os autores que se reconhecem abertamente deterministas 

resumem-se  apenas  à  Taylor  (“stop-and-go  determinist),  Spate  (“Neodeterminist”)  e 

Martin (“Practising determinist”). Talvez muitos autores iluministas e de outros períodos 

também devem ter  se  reconhecido  abertamente  deterministas,  mas  tal  afirmação  não 

consta de nossa bibliografia. 

Outro aspecto digno de nota, e bastante curioso, é que o determinismo é tido como 

“geográfico” ou “ambiental”, mas o possibilismo seria o que? Possibilismo Geográfico 

certamente não seria, pois não são fatores geográficos que permitiriam a escolha dentre as 

possibilidades, que são ambientais.

1.3.3  O  caos  semântico  e  os  ventos  da  incompreensão:  iluminando  alguns 

conceitos e conotações

Há um lamaçal semântico no que se refere ao julgamento de discursos a respeito 

da influência dos fatores ambientais/climáticos sobre a humanidade. Assim, partimos do 

pressuposto  de  que  é  necessário,  a  priori,  repensar  as  noções  de  “influência”, 

determinação”, “fatores” e “determinismo & possibilismo” e a aplicabilidade do rótulo 

“determinista”, que parece reduzir a complexidade das obras e o pensamento dos autores 

a mero folclore, lançando-os numa geografia marginal que jaz no território do surreal. 

Assim,  faz-se necessária  uma discussão lingüística  e  filosófico-conceitual  dos  termos 

usados para se avaliar as obras supostamente deterministas e suas críticas. Esclarecemos 

que diante da profunda confusão a respeito dos limites do termos determinar e influenciar, 

é preciso utilizar-se da coerência semântico-filosófica para se justificar a necessidade do 

segundo termo em detrimento do primeiro.

Também  existe  um  emaranhado  semântico  no  que  tange  ao  uso  dos  termos 

empregados em língua inglesa e que não possuem os devidos equivalentes em português. 

Em inglês  o  termo  “environmentalism”  (ambientalismo)  é  utilizado,  além de  outros 

sentidos,  ora como sinônimo de determinismo ambiental,  ora como uma versão mais 

moderada de determinismo ambiental e para esses autores o determinismo ambiental é 

mais radical  que o ambientalismo, que reconheceria um maior papel dos fatores não-
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ambientais e do livre-arbítrio. Em português, o termo ambientalismo não se disseminou 

com  esse  sentido  de  determinismo  ambiental.  Nos  países  anglófonos  o  termo 

“environmentalism”  costuma  ser  mais  empregado  por  interlocutores  com visão  mais 

branda,  menos  crítica  e  mais  ponderada  do  determinismo,  ao  passo  que  o  termo 

“environmental determinism” tem sido mais usado no sentido pejorativo e pelos críticos 

mais  radicais.  O emaranhado  semântico  se  agrava  quando  constatamos  que  o  termo 

“environmentalism” é traduzido para o português ora como “determinismo ambiental”, 

ora como “ambientalismo”, ora como “condicionamento mesológico” e até mesmo como 

“mesologismo”. Quando reconhecemos que esses termos mostram apenas a riqueza de 

um idioma em termos de inventividade na questão de sinônimos, não há problema algum. 

Mas  o  fato  é  que  os  termos,  além de  parecer  ter  vida  própria  na esfera  das  idéias, 

influenciando  seus  leitores,  também evocam uma série  de  preconceitos  e  geram um 

desarranjo conceitual quanto aos escopos da Geografia, à sua natureza e, principalmente, 

abrem espaço para uma compreensão equivocada e tendenciosa a respeito da questão das 

influências ambientais.

Os  termos  determinismo  e  determinação  foram  demonizados  e  seu  uso  é 

deliberado  e  mal  empregado.  Assim,  é  necessário  desfolclorizar  seus  significados  e 

propor uma nova nomenclatura (ou a devida cautela no uso da que existe) para se referir a 

alguns  dos  discursos  rotulados  de  deterministas.  Termos  preferíveis  ao  clássico 

“determinismo geográfico/ambiental” seriam “ambientalismo”; que pode, contudo, gerar 

confusões pelo amplo sentido da palavra em português; “condicionamento mesológico”8, 

termo empregado como tradução de “environmentalism” na obra “Perspectives on the 

nature  of  Geography”,  de  Richard  Hartshorne;  e  “mesologismo”,  adotado  em obras 

lusitanas.  Mesologismo e ambientalismo são termos que não evocam determinação e 

conseqüente anulação da vontade humana, e portanto são preferíveis. “Condicionamento 

Mesológico” evoca uma situação na qual o meio condiciona a ação humana, sendo assim 

uma  alternativa  que  não  preza  pela  precisão  semântico-filosófica  do  que  realmente 

pensavam os “deterministas”. Como já foi exposto anteriormente, o termo determinismo, 

em sua acepção metafísica, nega ao ser humano qualquer grau de liberdade, do que se 

8 Este termo usa a palavra condicionar, que consideramos de muita força para ser usada em alguma teorias 
deterministas. Nem sempre os supostos autores deterministas consideram a natureza como uma condição 
da qual os humanos não podem superar. O termo influenciar ainda parece a melhor alternativa diante dos 
termos propostos até o momento. O termo mesológico é pouco empregado e pode causar estranhamentos. 
Além disso,  a  tradução  da  obra  de  hartshorne  foi  imprecisa  ao  desconsiderar  que  meio  é  mais  bem 
traduzido em inglês, pelo menos no sentido geográfico, como “milieu”, palavra emprestada, por sinal, do 
francês. Assim a relação homem-meio em inglês aparece, com freqüência, como sendo “man-milieu”
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pode inferir que seu uso pelos possibilistas foi equivocado e ingênuo, senão até mesmo 

proposital, uma vez que tal termo traz em si séculos de radicalização da negação do livre-

arbítrio.  Nossa  objeção  ao  termo  determinismo  ambiental  recai  sobre  a  idéia  de 

determinação,  que  é  equivocada  quando  atribuída  a  todos  os  discursos  rotulados  de 

deterministas. Assim, ambientalismo, apesar de comportar diversos significados, é um 

termo  muito  mais  adequado,  mas  ficou  todavia  restrito  ao  universo  anglófono. 

Mesologismo9 seria uma alternativa, nesse caso aludindo ao “meio”, que em geografia, 

pode ser sinônimo de “ambiente”. Todavia, a vaguidade e generalidade do termo meio 

também  impede  maior  clareza  conceitual  do  termo  mesologismo.  Conclui-se  dessa 

discussão que nenhum termo, de fato, é pertinente, e que o uso de qualquer um deles 

evoca imprecisões,  ideologias e preconceitos acadêmicos,  o que nos leva a reforçar a 

necessidade de se falar apenas em “questão ou idéia das influências ambientais”, assunto 

que consideramos estar no cerne mais íntimo da ciência geográfica,  e que ao mesmo 

tempo pertence à maior parte das ciências. 

Consideramos incorreto, impreciso e semanticamente inválido rotular uma teoria 

de determinista quando de fato ela apenas enfatiza a influência de fatores ambientais sem 

negar o papel de outros fatores ou da ação humana. Desse modo, esse rótulo não pode ser 

aplicado a uma teoria que sugere ou argumenta a participação não isolada de influências 

ou fatores geográficos. (termos usados por Semple). É preciso, após ampla reflexão a esse 

respeito, tomar um posicionamento, e classificar as obras utilizadas na tese quanto ao grau 

de  influência  dos  fatores  ambientais  (grau  de  mesologismo  ou  ambientalismo), 

discernindo os  aspectos que indicam um elevado grau de mesologismo daqueles  que 

evidenciam um baixo grau de mesologismo ou “determinismo atenuado” Falar em “autor 

determinista”  significa  reduzir  sua  complexidade.  Ao  justificarmos  que  tal  rótulo  é 

impróprio, será preciso reclassificar autores e repensar termos. Semple não usa o termo 

“geographical  determinant”.  Então,  quais  autores  usaram? Se  nenhum autor  usa  esse 

termo, criaram-no com a finalidade de rotular e tecer críticas?

Determinismo ambiental e geográfico são sinônimos e o primeiro termo é mais 

freqüente  na  literatura,  sendo  uma  tradução  do  termo  “environmental  determinism”, 

amplamente empregado pelos geógrafos do mundo anglófono. Atualmente, poderiam ser 

feitas objeções quanto ao uso do termo “geográfico” para se referir apenas às influências 

de fatores naturais, ou seja, aqueles do ambiente físico ou “physical environment” (termo 

9 Mesologismo seria um termo que não geraria confusões pelo uso restrito e preciso. Ambientalismo 
invoca, em primeiro lugar, questões ecológicas. 
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também bastante usado pela tradição anglófona), uma vez que por “geográfico” hoje se 

entende um número muito mais amplo de elementos da realidade. Assim, a “geografia” de 

um país não mais abrange apenas aspectos físicos, mas diversos outros relacionados à 

produção econômica, população e problemas sociais. Todavia, há controvérsias sobre esse 

possível “all encompassing” e impreciso sentido do termo “geográfico” e “geografia”. 

Dessa  forma,  o  termo  determinismo  ambiental  é  por  nós  preferido,  para  se  evitar 

polêmicas  a  respeito  da  eterna  querela  a  respeito  da  definição  de  geografia  e  da 

delimitação  de  seu  escopo.  Em  inglês,  assim  como  em  português,  o  termo 

“environment”(ambiente) possui vários sentidos. Nesta tese, assim como nas obras que 

constam da bibliografia,  o  sentido do termo “ambiente” está  claramente  vinculado à 

natureza, ou seja, aos fatores do ambiente físico abstraídos da realidade. Assim, os termos 

“physical  environment”  e  “natural  environment”  aparecem  (como  sinônimos)  com 

freqüência em obras “deterministas” e “possibilistas”, assim como nas obras que criticam 

essas duas correntes.

Outro problema linguagístico suscitado pelo determinimo ambiental é quanto à 

denominação a ele conferida.  Moraes e a Enciclopédia internacional de ciências sociais 

chamam-no de “doutrina”. Moraes (1983), ainda, afirma que os discípulos de Ratzel, ao 

radicalizar suas idéias, criam a chamada “escola determinista de geografia”. Lewthwaite 

concebe o determinismo como “filosofia” e “tese”, Blaut considera o determinismo uma 

“teoria”, Hartshorne fala em “conceito determinista”, Freeman usa o termo “hipótese”, 

Casserley refere-se à “filosofia determinista” e Tatham, ao se endereçar ao possibilismo, 

fala  em  “filosofia”,  ou  seja,  concebe  igualmente  o  determinismo  enquanto  sistema 

filosófico.  O termo filosofia, apesar de aparecer com freqüência na literatura é o mais 

impreciso  e  o  menos  pertinente.  Aparentemente  o  termo  pode  fazer  sentido,  ao  se 

considerar que os dois lados da falsa dualidade possibilismo-determinismo, em alguns 

casos, basearam-se numa discussão do livre-arbítrio e da causalidade em nível metafísico, 

mas ao se olhar para as obras taxadas de deterministas e, principalmente, para as obras 

dos críticos do determinismo, o que se vê é não mais do que um discurso, quando muito 

uma  pretensa  teoria.  A  questão  é  que  não  faz  muito  sentido  em  se  procurar  um 

substantivo adequado ao adjetivo determinista,  posto que ele  próprio  é  uma ilusão  e 

totalmente  impertinente.  Assim,  em vez  de  falar  em determinismo ambiental,  minha 

proposta,  que  será  justificada  ao  longo  da  tese,  é  a  de  abandonar  o  uso  de  termos 

obscuros,  imprecisos  e  eivados  de  preconceitos,  como  “determinismo  geográfico  e 

determinismo  ambiental”,  e  falar-se  apenas  de  “idéia  ou  questão  das  influências 
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ambientais”, haja visto a impossibilidade lógica e real de se advogar um determinismo 

puro e irrestrito. Todavia, se há que se usar uma denominação para o determinismo, que 

seja o termo “discurso”,  posto que a literatura do tema claramente visa a um embate 

acadêmico e os propositores do determinismo freqüentemente “discursavam” sobre ele 

tendo como lastros uma séria de ideologias que fazem do determinismo muito mais um 

discurso e uma retórica sedutora necessários à política e aos anseios científicos e sociais 

de uma época, do que de fato uma teoria, tese ou filosofia. 


