
 

 

Do pensamento geográfico: distinções entre o conhecimento e o saber - em busca de 
aproximações 

 
 

Introdução: 
Para a elaboração da presente temática, partimos da diferenciação que os estudiosos da 
história do pensamento Geográfico fazem (MORAES (1986); MOREIRA, 1981; SODRÉ, 
1976; LENCIONI, 2003; CAPEL, 1981) acerca de um saber geográfico e um 
conhecimento geográfico. Para estes, existe o conhecimento geográfico que se afirma 
como tal a partir da sua institucionalização (século 19), e o saber geográfico, este enquanto 
um saber que é produzido a partir das relações hodiernas ocorridas antes da afirmação da 
geografia como um pensar institucionalizado, portanto, científico.  
Durante o correr do artigo, muitos podem nos julgar dizendo que pecamos em alguns 
aspectos do pensar geográfico por fazermos passagens sucintas, todavia, o intento não é 
produzir um resgate histórico aprofundado1, como muitos já o fizeram, simplesmente dizer 
que houve na história uma separação entre um conhecimento e um saber geográfico e que 
ficou a supremacia do conhecimento em detrimento  do saber. Além do mais, na própria 
historiografia da geografia, a busca por um saber geográfico é dado a partir da procura de 
algo que foi, no mínimo, sistematizado, assim negando e não valorizando os saberes 
produzidos no cotidiano concreto dos mais diferenciados indivíduos. Estes que acabavam 
por materializar suas impressões da realidade através das mais diferenciadas linguagens. 
Acreditamos que a busca do encontro com um saber geográfico deve ser pensada para além 
dos estudos citados acima. Na nossa análise, percebemos que eles buscaram elementos 
parecidos com os padrões da institucionalização e, a partir daí, pensaram o que existia de 
geográfico em cada periodização histórica, entretanto, esta concepção de análise histórica 
está diretamente vinculada com a concepção do que é geografia, qual é o seu papel, onde a 
geografia ocorre, para os autores acima mencionados.  
O que buscamos com este resgate histórico é evidenciar que o conhecimento pertinente 
para a geografia pode ser encontrado nos elementos passíveis de ser valorizado enquanto 
fundantes do viver de cada contexto histórico, um saber geográfico expresso nas pinturas 
rupestres, nas narrativas das grandes epopéias, nas poesias, nos enunciados filosóficos, nas 
várias obras de artes, enfim, um saber geográfico que não necessariamente passou pelo 
crivo do ser geográfico a partir de uma determinada sistematização. A partir destas fontes, 
podemos encontrar elementos/leituras possíveis da compreensão de como o indivíduo 
pensava acerca do seu tempo, produzindo assim uma geografia de identificação espacial 
mergulhada no existir. 
O saber geográfico é construído cotidianamente, os indivíduos constroem cognitivamente 
elementos de explicação e de referencialização a partir das suas relações primeiras, entram 
em contato com o seu entorno e assim constroem significados existenciais de 
entendimento. Todavia, quando fazemos referência ao indivíduo não pretendemos isolá-lo 
tanto conceitualmente como socialmente. O indivíduo é a unidade corporal que materializa 
em ações e pensamentos o sentido abstrato das idéias e valores que são produzidas e 
elaboradas na relação entre os homens. Só existe indivíduo social, assim como toda 
sociedade só se viabiliza individualmente.  
Daí a relevância para um estudo como este, pensar a significação do real tendo como 
princípios a valorização das outras linguagens (literatura, pintura, música, cinema etc.) a 
                                                 
1 “Quem conta um conto aumenta um ponto” (dito popular). É claro que a forma com que buscamos retratar 
a história da geografia está dada por aquilo que concebemos enquanto geográfico, assim temos ciência dos 
nossos limites. 



 

 

partir de um diálogo com as significações que o conhecimento geográfico possa ofertar 
para instrumentalizar estas construções conceituais, construindo assim uma geografia que 
possibilite auxiliar na “construção” de indivíduos conscientes e emancipados, indivíduos 
que consigam fazer o elo de ligação do seu vivido com outras escalas do nosso sistema 
mundo.  
 
O saber geográfico: de uma leitura oficial a outras possibilidades de leituras 
O saber geográfico, para nós, nos remete ao momento em que o homem começou a se 
reconhecer como tal. Através do seu reconhecimento, o ser humano se produz e se 
reproduz por meio das suas atividades, sejam elas as mais “básicas” ou rotineiras até as 
mais fundamentais ou incomuns. 
Os homens precisaram se relacionar com o outrem e com os aspectos físicos/naturais, desta 
feita, indiretamente ou diretamente eles produziam um saber geográfico a partir das suas 
vivências, elaboravam formas de entendimento que estavam estritamente relacionadas com 
a interação que estabeleciam no viver, tendo por mediador o corpo. Assim, produziam e se 
reproduziam temporalmente e espacialmente. 
Um exemplo da produção do saber geográfico encontramos nas pinturas rupestres2, em que 
estas pinturas procuravam evidenciar como o ser se relaciona com os aspectos 
físicos/naturais do seu entorno, entendendo os mesmos, também, como elementos que 
estavam prenhe de sentidos místicos. O arqueólogo André Prous (1992), ao analisar a 
arqueologia brasileira, menciona que os estudos arqueológicos e as análises das pinturas 
rupestres servem para “[...] descobrir a vida das sociedades mortas” (PROUS, 1992, p. 
542). Como serve para entender/descobrir a vida de sociedades passadas, podemos inferir 
que serve para argumentarmos que havia uma produção de um saber geográfico dado pela 
forma com que o homem concebia e se relacionava no seu espaço. Segundo Hissa (2002, p. 
49), “[...] os povos primitivos têm, no mito, um instrumento de viabilização de sua 
existência e sua situação no Mundo”. 
Com o passar dos tempos, as sociedades foram construindo outras técnicas para a 
manutenção da vida, fazendo com que cada contexto societal fosse sendo modificado, e as 
concepções de entendimento da relação homem e meio também, fazendo com que o saber 
geográfico produzido fosse um “reflexo” ou uma manifestação da vida enquanto um 
acontecer espacial em cada momento. 
Na Antigüidade, com os denominados pré-socráticos, o homem começou a buscar na 
própria realidade as explicações para os fenômenos que ocorriam na Terra, faziam isto 
através da análise empírica. Antes dos pré-socráticos, a explicação para os acontecimentos 
terrestres estavam dadas em elementos transcendentes, ou seja, a crença na existência de 
seres divinos que interviriam diretamente na Terra. 
De início, foi um processo de sistematização dos conhecimentos apreendidos do real, 
conheciam e classificavam os locais. Sendo que eram dois os principais estudos que  
ocorriam no período, os estudos corográficos e os estudos cosmográficos. O primeiro tinha 
como preocupação a descrição dos lugares e dos itinerários percorridos nas viagens. Foi 

                                                 
2  Esta perspectiva de evidenciar que houve a produção de um saber geográfico nas pinturas rupestres vai de 
encontro com que Moreira (1981) propunha, “[...] a geografia “nasceu” entre os gregos, junto com o 
nascimento da filosofia, da história, do teatro [...] Porque foi na Grécia onde as lutas pela democracia mais 
ganharam profundidade e duração entre os povos da Antigüidade” (MOREIRA, 1981, p. 15). Esta forma de 
se pensar está diretamente atrelada com a concepção do que é Geografia, qual é o seu papel e suas formas de 
se pensar a sua produção, acreditamos que o pensar a geografia esteja para além da construção política ou 
sistematizadora do saber, a geografia, para nós, se faz e se refaz no cotidiano dos mais diferenciados 
indivíduos. 



 

 

com a expansão territorial grega3 que iniciaram a elaboração destes estudos. “Concebiam 
uma Geografia em que cada ponto era considerado em relação ao mundo habitado e 
denominavam de corografia as descrições das diferenças e contrastes da Terra” 
(LENCIONI, 2003, p. 35). 
Já os estudos cosmográficos, estavam relacionados com o cosmos, a busca do 
entendimento da Terra como um todo, buscavam explicar o formato do planeta e 
intentavam entender a relação que se estabelecia entre a Terra e o todo celeste. Neste 
período, houve inúmeras tentativas de explicação/entendimento dos aspectos 
físico/naturais e a procura de conhecer o formato da Terra. “Aristóteles, ao demonstrar que 
durante os eclipses a sombra projetada da Terra é arredondada, procurou comprovar a 
esfericidade desta” (LENCIONI, 2003, p. 39). Foram inúmeras contribuições  para se 
pensar o homem e os elementos que o rodeavam, diversas teorias foram elaboradas e 
depois reincorporadas em novos contextos históricos. 
Todavia, com os gregos havia uma produção que transcendia esta busca por orientação e 
explicação dos aspectos espaciais concretos. Temos em Aristóteles (2004), na “Poética”, 
elementos de leitura e entendimento acerca de uma produção literária que procurava, nas 
palavras de Aristóteles, imitar. Imitadores que tinham as suas intencionalidades, e que 
acabavam por retratar homens piores, melhores ou iguais ao restante da sociedade. 
Como os imitadores imitam pessoas em ação, e estas são de boa ou de má índole (porque 
os caracteres quase sempre se limitam a esses), sucede que, necessariamente, os poetas 
imitam homens melhores, ou piores, ou então iguais ao restante da sociedade, como o 
fazem os pintores:  

Polignoto representava os melhores; Pausão, os piores; Dionísio, 
como eram. Cada imitação se compõe dessas diferenças, e cada 
uma delas variará, por imitar coisas diferentes (ARISTÓTELES, 
2004, p. 38) 

A caracterização de origem dos estudos geográficos que o conhecimento oficial moderno 
identifica como originário na Grécia clássica, como aponta a Lencioni entre estudos 
corográficos e cosmográficos, pautados na idéia de mensuração matemático-conceitual da 
expressão físico-biológica do meio social e natural da época, temos na própria Grécia de 
então outras manifestações culturais que apresentam uma dinâmica espacial mais próxima 
das condições existenciais do contexto analisado. A questão é mais complexa do que a 
divisão entre homens superiores e inferiores, mas como a trama da vida se dava em meio 
as suas crenças, valores, percepções e idéias de certo e errado, de belo e feio, de bom e 
mau na luta do homem por ser senhor de seu destino, de ter que conviver com a morte, 
com a fatalidade da vida, com as injustiças e fragilidades humanas, portanto, de como se 
orientar e se localizar no mundo de então tendo como base as condições técnicas e 
tecnológicas de produção da vida, assim como ideológicas, éticas e estéticas. No entanto, o 
que fica em nós é conseguirmos apreender desta leitura elementos que possibilitem 
construirmos nossos discursos no sentido de nos enriquecermos e perscrutarmos que a 
geografia pode ser pensada e repensada a partir de outros aspectos outrora negados ou, 
quando muito, julgados como inferiores.   
Como aqui não pretendemos elaborar um resgate histórico aprofundado, e sim construir 
um argumento no sentido de asseverar que um saber geográfico, produzido muito antes da 
institucionalização da geografia, pode ser pensada para além do que comumente o estudo 
da história do pensamento geográfico fizera, apontamos a necessidade de buscarmos no 
artístico, nas produções hodiernas, elementos de leituras geográficas que estão para além 

                                                 
3  A expansão grega ocorreu no período 1200 a 600 a. C. 



 

 

da sistematização, pois é dada através das formas perceptivas que os sujeitos constroem. 
Na Idade Média não foi diferente, elementos inerentes a esse novo contexto e que carrega 
vestígios de tempos passados. Período de legitimação e ascensão dos anseios religiosos e 
que muito influenciou a sociedade ocidental e continua influenciando. 
Este período, que tem como marco temporal o século 5 ao 15, foi caracterizado pela 
supremacia religiosa. A Igreja Católica detinha o poder político-econômico, atuando como 
mediadora entre as relações de senhores e vassalos; como também o domínio intelectual, 
responsável por escolher as obras que podiam ser lidas, traduzidas ou copiadas nos 
monastérios. O que predominava era a lei da autoridade, um ator, que fosse reconhecido 
pela Igreja, não poderia ter suas obras discutidas, apenas lidas e assimiladas como a 
verdade suprema, uma verdade que vem de Deus. 
Segundo Kimble (2000), a Igreja buscava construir seus discursos se pautando e adaptando 
a produção “científica” grego/romana. Incorporavam os discursos produzidos na 
Antigüidade para produzir novos discursos, que vinham ao encontro de provar a verdade 
que advém do Cristianismo Católico. Os Eclesiásticos buscavam em filósofos pagãos 
(Antiguidade Pré-cristã - denominada Clássica) e em outras fontes, materiais que 
fundamentassem as doutrinas do cristianismo, sendo que os Clérigos não podiam 
contradizer uma verdade de fé e sim mostrar toda a sua veracidade. 
A idéia dos estudos corográficos e cosmográficos continuam, a corografia continua 
enquanto elemento para descrição dos lugares e comparações, ao mesmo tempo para se 
pensar o reconhecimento das áreas ocupadas e projetar os locais ou as possíveis rotas para 
se chegar nos pontos sagrados evidenciados na Bíblia; e o cosmográfico tinha por intuito 
estudar a Terra no seu todo, mostrando o seu formato e a relação com o celeste. 
Segundo Randles (1994), existiram, basicamente, quatro maneiras de representar o 
ecúmeno (estudos cosmográficos), que são: a síntese Bíblica-Aristotélica - atribuída a 
Aristóteles (384 – 322 a. C), a síntese Bíblica-Cratesiana - atribuída a Crates de Malo (160 
a. C), a teoria das Cinco Zonas - atribuída a Parmênides (Séc. V a. C) e o mapa T em O, 
este o modelo mais utilizado para representar o mundo conhecido do período. Tais 
representações tinham que “[...] preservar o paradigma medieval de uma ecúmena plana, 
colocada sobre uma esfera cosmográfica” (RANDLES, 1994, p. 35).  
Como é sabido, praticamente, todos os mapas, que foram produzidos/elaborados no 
transcorrer da Idade Média, não tiveram um caráter “locacional4 físico” para o homem, 
pois, ao mesmo tempo que representavam a fisicidade territorial, buscavam sobrepor esta 
com elementos fantasmagórico, ou seja, estas sínteses acabavam interagindo na 
configuração de visões de mundo a partir da forte presença do espaço divino sobre o 
espaço humano, como Santos (2002) ressalta: 

[...] os mapas produzidos e reproduzidos na Europa Ocidental, 
durante a maior parte do feudalismo, não tinham por objetivos 
qualquer tipo de precisão geométrica, isto é, não foram feitos para 
indicar lugares,  caminhos ou qualquer outro tipo de referência 
toponímica que objetivasse esclarecer um leitor sobre a sua real 
distribuição territorial (2002, p. 35). 

Temos que ter ciência de que estas representações foram construídas para educar, 

                                                 
4  Colocamos locacional físico por acreditarmos que a questão locacional é dada a partir das vivências, os 
indivíduos cognitivamente vão apreendendo o real e a partir daí constroem suas espacialidades. Diante disso, 
o místico e o real acabam se sobrepondo, fazendo com que, no aspecto cognitivo, estes mapas tivessem sim 
um caráter locacional presente em suas representações. Não podemos esquecer que estes eram frutos de um 
período e muito dos que liam os mapas conseguiam se encontrar e produzir semelhanças com os seus espaços 
vividos.   



 

 

explicitando a ideologia do período, tinham que mostrar toda a veracidade existente nos 
escritos bíblicos, e utilizavam-se dos estudos pagãos para mostrar a verdade divina, desta 
forma, adotaram a esfericidade da Antigüidade e relacionaram com a idéia bíblica de um 
ecúmeno plano. Num outro aspecto, estes mesmos mapas carregavam outras leituras 
geográficas, leituras que possibilitam o encontro dos referenciais e das orientações que 
predominavam. 
No poema anglo-saxão “O navegante” (2004) – 960 d.C, de escritor anônimo, 
conseguimos perceber a forma de se pensar a realidade que alguns indivíduos acabam 
formando para além dos referenciais que atualmente elegemos como os parâmetros de 
orientações hegemônicas do período: 

Nenhum parente aqui 
pra proteger e consolar minha alma miserável. 
Pois os que aproveitam os prazeres da vida 
no conforto das vilas de suas vidas vazias 
vaidosos e alegres de vinho mal adivinham 
que cansaço suportei na senda do oceano. 
(Anônimo, 2004, p. 13). 

Uma vida vazia, construída artificialmente com a alegria efêmera que o vinho acaba por 
proporcionar. Estes são os valores de uma camada mercantil que estava em ascensão, 
construindo como referência do viver os prazeres momentâneos que os bens materiais 
proporcionam, em contraposição, negando as necessidades e os desafios que outros 
passaram para que houvesse a concretização das felicidades nos objetos. 
Ao mesmo tempo em que o autor tece uma árdua crítica aos valores mercantis do período, 
em seu discurso, encontramos o cerne da Idade Média, que é a crença e valorização de 
Deus, na busca da felicidade para além Terra, em que Deus concederá a graça aos 
indivíduos humildes e honestos no céu. 

Sábio de quem vive humilde; 
Esse recebe a graça do céu. 
Deus o dotou de espírito estável, 
Pois Ele crê em Seu poder. 
Seu remo e seu rumo têm de ser firmes, 
Ser honesto em seus atos, de caráter casto. 
(Anônimo, 2004, p. 25). 

A poesia, os contos, a literatura como um todo acaba sendo prenhe de sentidos de 
localização e de referencialização que os homens constroem como mote de identificação, 
construção que se dá a partir das percepções da sua situação no mundo. Este poema é rico 
de leituras geográficas, leituras estas que podem nos auxiliar melhor entender a Idade 
Média, como, por analogia, ajudar nós nos entendermos na contemporaneidade, a partir da 
construção da negação do outrem e de colocarmos nossas vidas/felicidades a partir dos 
prazeres oriundos na mercadoria. 
Os clérigos lançaram tentativas para representar o ecúmeno bíblico, ou seja, interpretações 
foram feitas e estas interpretações perpetuaram a supremacia religiosa. Num outro ponto de 
vista, podemos perceber que da mesma forma com que os religiosos construíram suas 
interpretações partindo do referencial bíblico fantasmagórico, os cientistas/pesquisadores 
também buscavam em fantasmagorias/sonhos e experimentos elementos que permitissem 
desmistificar o que outrora fora produzido pelos clérigos.  
Com a descoberta das Américas, um novo contexto histórico começava a se firmar, 
projetando e auxiliando na construção de novas formas de entendimento do real. Atrelado a 
isso, foi de suma relevância o surgimento de novas técnicas, fazendo com que o homem 



 

 

modificasse as suas formas de se relacionar com o seu meio, desenvolvendo novas 
experiências de olhar e entender as espacialidades vivenciadas, modificando os enfoques 
de entendimento e explicação do próprio existir. Isto num contínuo conflito, conflito que 
perpassava pelo campo material como pelo imaterial, as complicações de se tentar ir de 
encontro com as explicações cristãs acabaram por levar inúmeros pensadores à morte. 
Diversos cientistas foram condenados pela inquisição5 por contradizerem a verdade de 
Deus, pois mostraram que o que rege o mundo não é uma força extra-mundana, colocando 
o enfoque no homem, o sujeito que tem capacidades de se estruturar e de modificar a 
natureza. 
Com o matemático francês René Descartes (1596 – 1650) o que entra em voga é o 
Racionalismo, o ato de duvidar de tudo para se chegar a verdade. A partir deste momento, 
inicia-se um contexto diferenciado, em que o homem realmente transfere toda a carga de 
entendimento do mundo de Deus para ele mesmo. 
O ato de duvidar é a base para se construir normas sistematizadas para se chegar “a 
verdade”, a partir da sistematização buscavam elaborar teorias que conseguissem explicar 
o real. E é dentro de uma ebulição teórica que a produção científica começa a emergir, são 
teorias que adentram e logo são superadas ou reinterpretadas por outras que obrigam a 
contínua transformação do ato de conhecer. 

A enorme quantidade de informações sobre flora, fauna, geologia, 
meteorologia, culturas e etnias colhidas de todos os cantos do 
mundo, e trazidas à Europa por naturalistas e viajantes desde as 
primeiras navegações e descobertas, põe à disposição do 
pensamento científico uma massa de referências novas para o 
entendimento da realidade do mundo, pedindo a ultrapassagem das 
velhas formas de representação. Formas já em si abaladas pela 
evolução dos conhecimentos experimentais introduzido pelos 
físicos – a “grande física” de Copérnico e a “pequena física” de 
Galileu Galilei, e que com Isaac Newton se torna um novo 
paradigma de mundo, e exigindo a reformulação de todas as formas 
de pensamento, em particular da filosofia (MOREIRA, 2006, p. 
17). 

Dentro destas discussões e transformações que o conhecimento geográfico é arquitetado, 
diversos foram os autores que contribuíram para a elaboração de um pensar geográfico 
moderno, que desse conta de suprir os anseios do período, todavia, dois autores foram 
seminais para a concretização de uma geografia moderna, que são J. R. Foster e o filósofo 
Immanuel Kant (MOREIRA, 2006, p. 14), estes já amplamente pautados a partir do pensar 
Iluminista.  
No correr do mesmo período, Ferraz (2001), se referindo as obras pictóricas, ressalta a 
importância de aceitarmos estas enquanto linguagem, um meio em que o indivíduo buscou 
evidenciar suas concepções de mundo experimentada cotidianamente. 

[...] a paisagem representada numa pintura expressa as formas de se 
olhar o mundo a partir das condições históricas, culturais, políticas, 
éticas, estáticas, técnicas e tecnológicas que o pintor e o público 
estavam inseridos. Tal fato, portanto, permite-nos colher noções 
que, mesmo que a pintura não expresse a realidade em sua 
inteireza, auxilia a uma melhor compreensão da visão que os 
indivíduos e a sociedade possuíam de sua espacialidade em 

                                                 
5  Tais como: Galileu Galilei (1564 – 1642) e Giordano Bruno (1548 – 1600). 



 

 

determinada época e lugar (FERRAZ, 2001 - a, p, 154).   
Na história oficial, o saber geográfico finda no século 19, pois foi o momento da  
institucionalização, ou seja, foi o momento que  a geografia passou a ser ciência, com 
normas, teorias, metodologias e objeto para se chegar a verdade. Todavia, isto não passa de 
um engodo, pois da mesma maneira que sempre houve elementos de leitura geográficas 
para além do que a história oficial qualificava enquanto geográfico, também há elementos 
outros de saberes geográficos que continuam sendo produzidos e reproduzidos pelos 
indivíduos que compõem a sociedade. 
Ao mesmo tempo em que começaram a surgir escolas de geografia defendendo suas 
respectivas nações, existiam produções geográficas que estavam atreladas a um saber de 
mundo produzido hodiernamente. Indivíduos que através da vivência construíam 
percepções do espaço terrestre e estas percepções eram expressas nas mais diferentes 
esferas de linguagem do indivíduo, tal como a artística. 
O pensar valorizar estes saberes geográficos que se expressam na literatura, fotos, pinturas, 
mapas, filmes (séc. 20) é de vital importância para melhor nos orientarmos e produzirmos 
um conhecimento mais fidedigno ao nosso objeto que é significar a realidade.  
Ao aceitarmos que a geografia só se estabelece enquanto tal pelas formas científicas que se 
ampara nos elementos dados pela sua institucionalização, estaremos cometendo um 
equívoco, pois aceitaríamos que o escritor Alencar, no século 19, não produziu nada de 
leituras geográficas, ao mesmo podemos nos referir a Machado de Assis, será em que nas 
Memórias Póstumas de Brás Cubas; no Dom Casmurro; nos seus diversos contos ele não 
produziu nada que pudesse ter uma leitura geográfica de entendimento de um período e 
que, no processo de comunicação, poderia ser resignificado para o tempo-de-agora? 
No início do Século 20, com o período caracterizado como Modernista6, em que surge o 
movimento antropofágico. Se espelhando em rituais indígenas buscavam se apropriar de 
normas, regras estéticas dos países colonizadores para retratarem o Brasil, valorizando o 
que há de brasileiro em seus trabalhos artísticos. Não poderíamos encontrar leituras 
geográficas de mundo nestes trabalhos? 
Que geografias outras poderíamos encontrar no romance “O Pequeno Príncipe” (2006), 
escrito por Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944). Dos ensinamentos direcionados a 
forma de se ver o mundo, da grande ironia de que as crianças conseguem compreender 
muito mais, pois não possuem o crivo da sistematização ou da transformação lógica das 
coisas. Basta lembrarmos do desenho 1 e 2 do nosso narrador, desenhos que não eram 
compreendidos pelas pessoas “grandes” - logo foi desencorajado da arte de desenhar, 
assim, ficando tolhida a sua grande capacidade criadora, triste fim para um jovem artista. 
Pois “[...] as pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, para as 
crianças, estar a toda hora explicando (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 10). 
Quantas geografias encontramos nos belíssimos diálogos estabelecidos com os mais 
diferentes personagens (a Rosa, o Rei, o Geógrafo, a Raposa, a Cobra, o Vaidoso, o 
Empresário, o Aviador – Narrador). Tantas geograficidades que simplesmente ignoramos a 
procura da nossa institucionalização - do ser científico. 
Geografias dadas nos mais diferenciados momentos da vida humana, forma de 
referencialização e localização espaciais retratadas em obras artísticas ou não, mas que 
carrega em si elementos outros de entendimento do real. 
Uma geografia encontrada em Vinícius de Moraes, em Tom Jobim. Geografias dadas pelas 
letras de Chico Buarque, Clarisce Lispector, José Saramago, Guimarães Rosa, Euclides da 
Cunha.  

                                                 
6 Principais representantes do período: Tarsila do Amaral; Oswald de Andrade entre outros. 



 

 

O processo de se locomover no espaço faz com que os indivíduos busquem se identificar e 
produzir materiais que ofertem sentidos para o seu viver, assim, pensando a história do 
saber geográfico, podemos aferir que ela acaba por se presentificar em vários momentos da 
vida humana, num contínuo processo de identificação espacial. 
 
O conhecimento geográfico:  
É de consenso que o conhecimento geográfico nasce no século 19, tendo como precursores 
Alexander Von Humboldt (1769 - 1859) e Karl Ritter (1779 - 1859). Estes foram os 
primeiros a buscarem a construção do conhecimento geográfico a partir da sistematização 
das suas pesquisas. Compreendiam sistematicamente os lugares e depois faziam 
comparações, isto para resultar na formulação de leis gerais que descem conta de explicar 
o real. Todavia, ambos compartilham da mesma forma de análise, mas se diferenciam nos 
objetos analisados e na forma de entender a realidade.  

[...] Se para Ritter o objeto do estudo da geografia é a superfície 
terrestre vista a partir das individualidades regionais, para 
Humboldt é a globalidade do planeta, vista a partir da interação 
entre a esfera inorgânica, orgânica e humana holisticamente 
realizada pela ação intermediadora da esfera orgânica (MOREIRA, 
2006, p. 21). 

Capel (1981) diz que: 
El proyeto de Humboldt trataba de demonstrar empíricamente esa 
concepción idealista de la armonia universal de la naturaleza 
concebida como un todo de partes íntimamente relacionadas, un 
todo armonioso movido por fuerzas internas, como él mismo dirá 
em alguna ocasión (CAPEL, 1981, p. 08).   

Assim, procurando fundamentar uma concepção do todo, buscando compreender os 
elementos físicos que relacionados poderiam explicar o Globo, do resultado de sua 
pesquisa surge o seu livro Cosmos e o Quadros da Natureza. 
Ritter também pensava na busca da relação para a construção de seus estudos, no entanto, 
como já mencionado, tinha o enfoque diferenciado. Para Ritter, as relações ou conexões se 
estabelecem a partir da forte presença do elemento humano. 

La Tierra y sus habitantes se hallan en las más estrechas relaciones 
mutuas y um elemento no puede ser considerado en todas sus fases 
sin los otros. En este sentido la Historia y la Geografia deben ir 
siempre juntas. El territorio actúa sobre los habitantes y los 
habitantes sobre el territorio (RITTER apud. CAPEL, 1981, p. 46).   

Estes foram os sistematizadores do conhecimento geográfico, um conhecimento que não 
mais procurava descrever o mundo como ele é, e sim construir formas de entendimento da 
sua dinâmica, dos processos que fazem com que o mundo seja o que ele é. 
Após este período, um novo elemento histórico adentra em cena, que é a luta pela 
formação dos Estados nacionais, com isso, a geografia começa a ser utilizada para 
legitimar o surgimento dos novos Estados. A geografia aparece em escolas nacionais 
(alemã, francesa, americana, inglesa) com propósitos de conseguirem dar legitimidade aos 
projetos expansionistas de seus respectivos países. 
Formas de pensar sistematicamente organizadas. Buscavam construir seus discursos a 
partir de instrumentais analíticos de entendimento do real, que tinham como padrão de 
referência os modelos das ciências físicas e matemáticas. Encontramos em Capel (1981) 
um elemento central nesta discussão, que foi o surgimento do método investigativo 
Positivista, que tinha por base [...] el razonamiento inductivo, que parte de la observación y 



 

 

mediante classificaciones y comparaciones se elea a conclusiones generales, al 
descubrimiento de leyes (CAPEL, 1981, p. 270). Procurando assim “igualar” o saber das 
ciências humanas ao saber das ciências exatas ou naturais, isso para alcançar o 
reconhecimento enquanto um saber científico. 

[...] status de discurso científico, portanto, eficiente, objetivo, 
exato, totalizante, não contraditório e absolutamente verdadeiro; 
[...] Desta feita, sacrificou toda uma diversidade de conhecimentos 
em prol do que oficialmente passou a ser considerado como 
“geográfico” (FERRAZ, 2001, p. 22).  

Outro fator de relevância foi as mudanças dos contextos históricos, estas mudanças 
acarretaram em novas formas de se pensar o real e legitimar os projetos imperialistas, no 
século 19, quando surge a escola alemã; tendo como referência Ratzel, estávamos saindo 
de um capitalismo concorrencial para um capitalismo monopolista. Fazendo assim a busca 
da legitimação aos projetos políticos que tinham por intuito “[...] o poder, o 
desenvolvimento, a expansão e o domínio (CORRÊA, 2003, p. 10). 
Em resposta a corrente alemã, na França, com Vidal de la Blache, surge a corrente 
francesa. Esta corrente consistia em asseverar que o homem, dada a sua evolução e criação 
de instrumentos técnicos, consegue interferir em seu meio, construindo possibilidades de 
desenvolvimento para além das contingências do meio físico. 
O diálogo entre as denominadas escolas acabou por colocar em segundo plano outras 
discussões que estavam emergindo no fim do século 19. Como é o caso do chamado 
método regional (CORRÊA, 2003). Este método já se apresentava em Varenius, em Kant, 
no Karl Ritter. Mas é Richthofen, no término do período oitocentista, que melhor 
desenvolve o conceito de corologia, que consistia em perscrutar a inter-relação dos 
diferentes fenômenos numa área. 
Todavia, é nos Estados Unidos da América, nos anos de 1940, que o método reaparece 
com Hartshorne. Para ele, caberia a geografia o entendimento da integração dos diferentes 
fenômenos nas mais distintas parcelas do espaço terrestre.  

O objeto da geografia regional é unicamente o caráter variável da 
superfície da Terra – uma unidade que só pode ser dividida 
arbitrariamente em partes, as quais, em qualquer nível da divisão, 
são como as partes temporais da história, únicas em suas 
características (HARTSHORNE, apud. CORRÊIA, 2003, p. 16). 

Produção de uma geografia dada a entender as especificidades terrestres, donde é oriunda 
uma unidade que é originária pela diversidade de locais, assim, caberia ao geógrafo 
compreender como se dá a integração e quais são seus elementos característicos. 
Findada a Segunda Guerra Mundial, surge uma nova necessidade de se pensar o espaço, 
novos elementos são colocados e acabam se interagindo num constante processo. Dá-se 
uma nova divisão social e territorial do Trabalho. O capital reestrutura o espaço para a 
legitimação e manutenção do seu sistema. 
A geografia quantitativista aparece atrelada ao método investigativos do neopositivismo 
lógico. O seu caráter  é dado pela procura e construção de leis que legitimem uma verdade 
e que possam ser aplicadas a outros locais. Está dada novamente a busca pela 
universalização da verdade e pela formalização das teorias. 

[...] ahora está en juego es la formalización de las teorias y de todo 
el processo de la investigación. Y naturalmente, también, las 
necesidades derivadas del uso cada vez mayor e indispensable, de 
las nuevas técnicas de tratamiento de la información mediante 
ordenadores y de las refinadas técnicas estadísticas necesarias para 



 

 

ello (CAPEL, 1981, p. 387). 
A linguagem base para os estudos quantativistas era a matemática, através de cálculos, 
formas e outras técnicas buscavam compreender o espaço vivido e produzido pelos 
indivíduos concretos, transformando o viver num grande número, passível de mensuração 
e de aplicabilidades. 
Nos anos 70 a 80, adentra com muita força a escola que tem por base filosófica o 
Materialismo Histórico e Dialético, comumente nomeada como geografia crítica 
(denominação já criticada pelo alto grau de exclusão que esta carrega, pois ser crítico não é 
uma postura unilateral, existem diversas formas/maneiras de criticar e diferentes focos de 
análise). Esta corrente do pensamento está preocupada em superar as mazelas sociais 
vividas por um grande contingente de indivíduos recanteados pelas forças econômica-
política, além de intelectual. 
Frente a esse desafio, os geógrafos se levantam e reivindicam a superação da manutenção 
do “status quo”. Os mesmo defendem uma postura crítica dos próprios cientistas sociais, 
com o intuito de arquitetarem um modo de pensar que viessem no intuito de superar e 
projetar uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, em que os indivíduos pudessem se 
produzir e reproduzir sem necessariamente passar pelas intempéries da exploração 
capitalista. 

Se ataca a las ciencias sociales por ser demasiado limitadas, 
compartimentadas, especializadas, irrelevantes, apologéticas y 
sometidas a las técnicas y los interesses del status quo, y se 
pretende desarrollar uma economia politica radical – entendiendo 
con ello la destruicción y no la conservación del orden existente 
(CAPEL, 1981, p. 409). 

Desta feita, o olhar dos cientistas se voltam para entender os processos econômicos em que 
a sociedade está assentada, produzindo assim modelos analítico de compreensão da 
realidade. 
Num outro momento, Capel (1981) acaba inserindo a questão da experiência pessoal 
enquanto elemento de produção de sentido e orientação geográfica. “La experiencia vivida 
está anclada em el mundo de la vida, es decir, el mundo vivido por el sujeto portador de 
conciencia” (CAPEL, 1981, p. 421). Capel acaba sendo de suma importância para 
pensarmos a história do pensamento geográfico, pois evidencia que, ao mesmo tempo em 
que houve a preponderância de um conhecimento geográfico hegemônico, havia a ebulição 
de outras formas de pensar a sociedade oriundas de outras vertentes filosóficas. 
A questão da fenomenologia e do existencialismo acaba sendo inserida nas discussões 
científicas, no entanto, esta acontece de forma marginal, pois oficialmente os discursos 
científicos tinham que produzir um conhecimento que valorizasse a objetividade e a 
generalização de suas aplicações, em que o conhecer estaria dada a partir do momento em 
que a verdade pudesse ser comprovada e testada a partir da generalização da sua aplicação. 
Dos anos de 1980 em diante, foi-se reestruturando e continua se repensar o que vem a ser 
ciência nos estudos sociais, torna-se necessários repensar a questão do ser dentro da 
atmosfera econômica, cultural, política, ideológica que o mesmo presencia cotidianamente 
e se produz. Da subjetividade se faz pensar uma nova forma de conhecimento. 

Todo conhecimento deve ligar-se inapelavelmente à existência, à 
subjetividade, nunca ao abstrato, ao racional, pois se assim 
proceder fracassará no intento de penetrar no sentido profundo das 
coisas, logo, de atingir a verdade (PENHA, 1983, p. 21 – 22).   

Um conhecimento que tenha na subjetividade um amparo legal, em que o indivíduo possa 
se construir, arquitetar o seu viver e a partir destas vivências construir elementos de 



 

 

localização. Dentro da perspectiva de valorização do subjetivo, do existencialismo e do 
fenomenológico, outras escolas de entendimento do real aparecem, tais com a geografia 
humanística, a abordagem cultural e agora os denominados estudos pós-modernos. 
Frente a nova necessidade de se pensar a questão das linguagens, enquanto elemento 
produtora de sentidos espaciais, surge a necessidade de estabelecermos diálogo entre as 
distintas formas de expressão de mundo, em que não haja um teoria hegemônica em 
relação as outras, e sim pensarmos na apropriação das mais distintas formas de conhecer e, 
a partir daí, construirmos um saber geográfico que venha no sentido de questionar o que é 
ser científico e que possa produzir um saber que realmente consiga explicar os indivíduos 
em seus mais diferenciados espaços. Para isso, acaba sendo de suma importância a 
introdução, nos estudos científicos, das mais diferenciadas linguagens utilizadas no correr 
da história da humanidade. 
 
Saber e conhecimento geográfico – aproximações 
Aqui, se fez necessário recontar a história do pensamento geográfico para evidenciar que a 
geografia não é só produzida a partir de um viés sistematizador. O conhecimento 
geográfico por muito tempo vem sendo produzido para além das formas convencionais de 
entendimento. 
A geografia ocorre em suas múltiplas e diversas escalas, desde a escala corpo a escala 
mundo. Uma geografia que tem como mote de identificação o existir, construção de 
identificação e de referencialização, que ocorre entre os indivíduos no cotidiano. É um 
conhecimento que acaba por se refletir nas mais diversas linguagens que o homem se 
utiliza para se expressar, tal como na literatura. 
Esta perspectiva se faz interessante na medida em que nós pesquisadores/cientistas 
conseguirmos melhor entender e nos utilizar destas mais distintas linguagens, enquanto 
expressão do homem, para arquitetarmos o nosso discurso científico, no caso o geográfico. 
Não se trata de fazermos uma distinção entre um saber geográfico e um conhecimento 
geográfico e qualificarmos tudo enquanto geografia, pelo contrário, gostaríamos de 
salientar a importância do diálogo. Dentro de uma perspectiva dialógica, intentamos 
evidenciar como as diferentes linguagens podem se comunicarem e construírem um saber 
do mundo carregado de sentidos existenciais.  
É através do diálogo que a ciência geografia pode ser (re)pensada e (re)construída. Há 
muitos dizem que temos que reler os clássicos para buscarmos encontrar caminhos outros 
de produção geográfica. Aceitamos esta perspectiva, todavia, buscamos complementá-las, 
dizendo que, além de relermos os clássicos do pensamento geográfico, devemos olhar para 
tudo aquilo que foi considerado enquanto não geográfico ou inferiores dentro das suas 
capacidades analíticas de expressão do real. 
É de suma importância o questionamento do que vem a ser a ciência geográfica; Para que 
serve? Para quem serve? Todavia, o que percebemos é o não questionamento dos moldes 
que o fazer ciência segue até a contemporaneidade, por exemplo, na segunda metade do 
século 20, com a crise do modelo acumulativo capitalista, juntamente com a crise do 
projeto societário articulado pelo Estado-Nação, pela necessidade de elaboração de novos 
tecnologias e técnicas de comunicação etc., a necessidade de assumir a crise do 
conhecimento científico na edificação desse projeto de sociedade. A solução, ou soluções, 
foi o de buscar novos elementos, no caso da geografia, que estavam negligenciados ou 
secundarizados, novos referfenciais metodológicos, como o marxismo, a fenomenologia 
etc., para tentar novo fôlego ao discurso científico. Ou seja, era continuar o mesmo 
parâmetro de se pensar o discurso científico, introduzindo outros elementos e 
metodologias, mas sem questionar sua estrutura e fundamentação, pois isso significaria 



 

 

questionar a própria organização da sociedade. Daí, o saber geográfico continua 
escanteado, se manifestando ainda mais em outras expressões de linguagem, como a 
artística, enquanto o discurso científico insiste em uniformizar esse conhecimento só que 
agora introduzindo os elementos até então excluídos, mas enquanto conceitos em si, ou 
seja, é o cotidiano, é a sensibiidade, a luta de classe etc. 
Devemos pensar na pintura rupestre, na poesia, no teatro, na literatura, na pintura, nos 
mapas como elementos que sejam possíveis de fazermos leituras geográficas, entender a 
relação destas manifestações com o seu tempo e a partir do diálogo com a literatura 
científica produzir um conhecimento prenhe de sentidos de orientação para um 
determinado período e que hoje podemos nos apropriar destes para nos entender no tempo-
de-agora, resignificando e produzindo uma geografia que seja realmente expressão da vida 
humana. 
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