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RESUMO 
 

O presente artigo tem por objetivo principal apresentar uma discussão introdutória sobre a Geografia 
a partir da construção histórica de seus paradigmas e conceitos. Relatando desde a geografia 
vernacular até como a geografia surgiu enquanto saber oficial no inicio do século XIX, quando vem a 
público as obras dos alemães Alexander Von Humboldt e Karl Ritter. Para Capel Humboldt é 
considerado um dos pais da geografia moderna, especialmente da geografia física. Já Ritter na visão 
de Capel, esta ligado de maneira direta e fundamental para o estudo das relações entre a superfície 
terrestre e a atividade humana. Desta forma será apresentada uma abordagem geral sobre a 
geografia, suas contribuições, pressupostos teóricos e suas rupturas. 
 
Palavras-chave: Geografia. Paradigmas. Vernacular. Superfície terrestre. Atividade humana. 

 
ABSTRACT 

 
The presente article have the objective to presentation a introductory discussion about the geography 
starting from the historical construction of their paradigms and concepts. Reporting since the 
vernacular geography to how the geography emerged as official knowledge in the early of 19st 
century, when if come to public the works of the Germans  Alexander Von Humboldt e Karl Ritter. To 
Capel, Humboldt is considered a father of the modern geography, in especial the physical geography. 
Ritter in view of Capel is linked in a direct manner to the study of relationships between the terrestrial 
surface and the human activity. This way will be presented an general approach about the geography, 
yours contributions, theoretical presuppositions and yours ruptures.  
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ABSTRACTO 

 
El artículo Presente tienen como objetivo la presentación de un análisis introductorio sobre la 
geografía a partir de la construcción histórica de sus paradigmas y conceptos. Informes desde la 
geografía vernácula de cómo la geografía surgió como conocimiento oficial a principios de siglo 19, 
cuando si vienen a público las obras de los alemanes Alexander Von Humboldt e Karl Ritter. Para 
Capel, Humboldt es considerado el padre de la geografía moderna, en especial la geografía física. 
Ritter en vista de Capel está vinculado de manera directa para el estudio de las relaciones entre la 
superficie terrestre y la actividad humana. De esta manera se presentará un enfoque general sobre la 
geografía, las contribuciones de los tuyos presupuestos teóricos y suyos rupturas. 
 
Palabras clave: Geografía. Paradigmas. Vernáculo. La superficie terrestre. La actividad humana. 

 
   

INTRODUÇÃO 
 

 O presente artigo foi proposto no Programa de Pós-Graduação e Mestrado 
em Geografia, no cumprimento da disciplina de Epistemologia da Geografia, pelo 
Professor Dr. Josué da Costa Silva. Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo 



principal apresentar uma discussão introdutória sobre a Geografia a partir da 
construção histórica de seus paradigmas e conceitos. Em virtude da complexidade 
do assunto não é possível, no presente texto, o aprofundamento das questões 
expostas. Desta forma, a intenção é oferecer uma base orientadora para os 
estudantes sobre o processo de desenvolvimento da geografia. Portanto, busca-se 
discutir os paradigmas e os conceitos considerados como de maior relevância. 
 A Geografia é uma palavra que tem origem na Grécia antiga, onde "geo" 
significa Terra e "graphos" significa escrever, portanto, Geografia é o estudo 
científico da superfície da Terra com o objetivo de descrever e analisar a variação 
espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na superfície 
do globo terrestre. 

A geografia surgiu na Antiga Grécia, sendo no começo chamada de história 
natural ou filosofia natural, pois, grande parte do mundo ocidental conhecido era 
dominada pelos gregos, em especial o leste do Mediterrâneo. Por estarem sempre 
interessados em descobrir novos territórios de domínio e atuação comercial, era 
fundamental que conhecessem o ambiente físico e os fenômenos naturais. 

A cultura grega foi a primeira cultura conhecida a explorar ativamente a 
Geografia como ciência e filosofia, sendo os maiores contribuintes Tales de Mileto, 
Heródoto, Eratóstenes, Hiparco, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Durante a Idade 
Média, árabes como Edrisi, Ibn Battuta e Ibn Khaldun aprofundaram e mantiveram 
os antigos conhecimentos gregos. As viagens de Marco Polo espalharam pela 
Europa o interesse pela Geografia e, durante a Renascença e ao longo dos séculos 
XVI e XVII, as grandes viagens de exploração reavivaram o desejo de bases 
teóricas mais sólidas e de informações mais detalhadas. A Geographia Generalis, de 
Bernardo Varenius, e o mapa-múndi de Gerard Mercator são exemplos importantes 
desse período.  

Modernamente, a Geografia é definida como o estudo das relações entre o 
espaço e as sociedades.  Por isso ha necessidade, hoje experimentada pelo 
geógrafo, de recorrer a outras ciências como à Geologia, Oceanografia, 
Meteorologia, Ecologia, matemática, estatística, bem como também às Ciências 
Sociais, tais como a Economia, Sociologia, História e Política. 

Portanto, a Geografia é o estudo do nosso próprio planeta enquanto morada 
da humanidade. Pois, ela enfoca a organização da sociedade, suas relações com 
espaço físico e os diversos aspectos da natureza e da paisagem. 

 
 
A GEOGRAFIA ENQUANTO SABER 
 

A geografia surgiu originalmente na Grécia Antiga, onde as lutas pela 
democracia mais ganharam profundidade e duração entre os povos da Antiguidade. 
Onde ficou conhecida como história natural ou filosofia natural, sendo considerada 
uma das mais antigas disciplinas acadêmicas (MOREIRA, 2006). 

É importante saber que o objeto de estudo da geografia é o espaço 
geográfico, portanto a geografia não é apenas a descrição de dados problemas e 
sua distribuição regional. Sendo assim, os conhecimentos geográficos são 
fundamentais para a compreensão do mundo em que vivemos (CLAVAL, 2011). 

O estudioso Paul Claval (2006) em sua grande obra intitulada “Epistemologia 
da geografia” aborda diversos temas geográficos, situando-os em seus contextos 
históricos e culturais. Desta forma, Claval traça o estudo com desenvoltura a 
evolução do pensar geográfico, relacionando-o as transformações ocorridas após as 
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grandes descobertas científicas e territoriais com as diversas formas de elaborar as 
concepções do mundo. O geografo também diz que a geografia faz parte dos 
saberes indispensáveis a toda sociedade, pois ela trata sempre de orientar, de 
localizar as observações e de acumular informações pertinentes sobre os lugares 
destacados. Já o seu enriquecimento pelos dados relativos a cada lugar torna-se 
possível devido a realização de grades de observação, a qual é denominada pelo 
mesmo autor de geografia vernacular. 

Tanto a história, quanto a geografia podem ser designadas como descrições, 
no entanto a historia é o registro dos acontecimentos que se sucedem no tempo, 
portanto a geografia é o relatório de fenômenos que se sucedem no espaço. Juntas, 
representam toda nossa percepção, ou seja o conhecimento empírico (TATHAM, 
apud LEAL, 2008). 
 As geografias vernaculares possuem lacunas e fragilidades que se devem às 
condições nas quais são adquiridos e transmitidos seus conhecimentos e saberes-
fazeres, pois sua transmissão é lenta e difícil. Mas é possível construir sociedades 
complexas a partir de saberes geográficos puramente vernaculares (FLORIANI et 
al., 2009). No entanto, isso coloca alguns problemas, e para reavê-los, o Estado e as 
camadas sociais que os dominam traçam inventários de lugares ou de itinerários, 
assim as informações consignadas são selecionadas em função de seu interesse 
político ou econômico.  
 De acordo com Claval (2011), Os dados localizados que o geógrafo recolhe 
por observação ou inquéritos, e os que lhe são fornecidos pelos serviços estatísticos 
oficiais não são claros. Apresenta-se sob a forma de quadros e para que os dados 
sejam úteis, é necessário trata-los. 
 Já a cartografia para Paul Claval, é o método específico da geografia neste 
domínio, pois tem a vantagem de ressaltar em representações claras e fáceis de ler, 
de sugerir correlações e de dar a ideia dos fatores que modelam o real.  Estes 
recursos não conduzem a procedimentos fundamentalmente novos, mas dá uma 
base mais sólida aos resultados que a cartografia sugeria (CAVALCANTE, BIESEK, 
2009). 
 O processamento dos dados geográficos visa primeiro encontrar soluções aos 
problemas práticos e facilita também à construção de uma ciência geográfica, 
segundo Claval (2011), os geógrafos tem o sentimento de ter muita coisa a dizer e 
neles há necessidade de partilhar em massa o maior número de informações que 
dispõem. Para consegui-los é preciso organizar o que se sabe sob a forma de uma 
narrativa ordenada e de uma leitura atraente. 
 Para Claval (2011) o gênero mais utilizado é constituído pelo quadro 
geográfico, respondendo às expectativas dos utilizadores administrativos e do 
grande público. A formalização de um quadro fiel e variável à boa leitura não é tão 
simples assim, pois à separação entre a forma narrativa é necessariamente linear à 
qual se recorre, e a natureza das distribuições espaciais são traduzidas por palavras 
ou por ilustrações. Não é possível tornar um quadro atraente, mas isso só é possível 
introduzindo sequências de itinerários que permitem passar da percepção das 
paisagens locais a conjuntos mais extensos, e apoiando-se sobre um corpo sólido, 
constituído de princípios susceptíveis de dar conta das formas locais de vida e de 
sociedade, e da construção de territórios extensos. Mas, outros tipos de grades 
narrativas foram ou são empregados pelos geógrafos, mas a trama dramática a qual 
percorrem infelizmente não garante sempre a seriedade da narrativa. 
  Os geógrafos, assim como outros especialistas das ciências sociais, são 
obrigados a levar em consideração a lógica das formas de comunicação que lhe 



permitem conhecer o seu saber. Claval (2011) destaca ainda, o quanto as estruturas 
narrativas se prestam imperfeitamente à expressão do que os geógrafos procuram 
compreender, assim todo trabalho geográfico que apresenta resultados de pesquisa 
comporta um aspecto retórico. As narrativas nas quais estão inseridas ampliam seu 
alcance e lhe dão significação mais ampla, mas às vezes injustificada. 
 Claval (2011) afirma que as relações entre homem e o seu ambiente sempre 
retiveram a atenção dos investigadores, a ideia de ambiente demorou precisar-se. 
As suas Formulações são, primeiro, inábeis: é o caso da teoria hipocrática, do 
sensualismo e as interpretações herderianas. A persistência de interpretações que, 
do ponto de vista das ciências positivas, constituem um erro que merece reflexão. O 
seu sucesso vem de que aprendem aspectos que a mecânica dos fluxos de energia 
e de matéria não pode dar conta. É entretanto, a esta que o estudo dos meios deve 
o fato de ter rompido com as aproximações nas quais ele se satisfaz por demasiado 
tempo. 
  É a influência do meio que os geógrafos recorrem frequentemente, desde a 
antiguidade para explicar a dimensão humana das realidades geográficas. Desde a 
época de Lucien Febvre, as condições nas quais as relações entre grupos e o seu 
ambiente, são analisadas se alteraram bastante. A perspectiva naturalista permite 
ver mais claramente, pois ela não poderia ser suficiente entre os grupos e os meios 
onde eles vivem. Os autores dos séculos passados sublinham a existência de 
correspondências ou de harmonias, os geógrafos contemporâneos preferem dizer 
que a ação humana esta sujeita a condicionantes, tira proveito dos recursos, leva 
em conta os riscos. Assim a natureza não é mais analisada como uma categoria 
externa à sociedade, passa a ser integrada nas representações e nos valores que as 
pessoas se fazem das suas condições de vida e as possibilidades que se oferecem 
à sua ação (CLAVAL, 2011). 

A geografia mais holística, como defendem sobretudo os geógrafos que 
trabalham com o meio ambiente ou mesmo diante de uma geografia que parta da 
totalidade ao lugar, é de comum constatação a existência de termos como Geografia 
Humana, Geografia Física (SANTOS, 2006). 
  Portanto a geografia humana não se confunde mais com o estudo das 
relações do homem com o meio, mas atribui-lhe sempre um lugar especial. Traz a 
presença humana sobre a terra, geração após geração, que manifesta-se na 
paisagem pela distribuição de seus hábitats. O discurso geográfico esta relacionado 
preferencialmente aos grupos de causas que pontuam os países sobre os quais se 
refere. Os geógrafos manifestam desde sempre uma grande atenção à situação dos 
lugares, das regiões ou dos países que estudam (HARTSHORNE, 1978). 
 A análise de situação coloca em destaque as influências exercidas em uma 
localidade, uma região ou um país por outros lugares, regiões ou países. Essas 
influências baseiam-se no jogo de processos variados, desta forma permanece 
próxima do estudo dos meios porque se baseia na utilização do mesmo regime de 
espacialidade, o que o geografo destaca não é o papel da distancia no 
desenvolvimento dos processos naturais, sociais, econômicos, políticos ou culturais 
(CLAVAL, 2011). 

O estudo do ambiente esta ancorado no domínio das ciências físicas e 
naturais. Fundar a analise de situação na distribuição dos fenômenos naturais não é 
obvio. A ideia impõe-se apenas no decorrer do século XVII. Quaini (1992), destaca 
que dois geógrafos dominaram a historia do nascimento da geografia humana, 
Humboldt e Ritter. O primeiro esta diretamente ligado à Enciclopédia e ao mérito de 



fundar a geografia natural regional. O segundo evidencia o projeto de descobrir as 
leis geográficas da historia e um finalismo. 

Segundo Quaini (1992) a geografia toma consciência da extensão de seu 
campo e de sua originalidade nos anos trinta do século XIX e sua fecundidade é 
comprovada com a expansão de duas escolas na Alemanha e na França, tendo 
como fundador da escola alemã F. Ratzel (CAMPOS, 2001). 
 Para Claval (2011) no século XIX, a geografia é em grande medida uma 
ciência alemã. Isso se deve a influencia de Houmboldt e Ritter, e à seriedade da 
reflexão metodológica. Vidal de la Blache apud Claval, adota a concepção de 
posição, sítio e situação, nos princípios da concepção humana. O plano é revelador, 
a primeira parte, a distribuição dos homens sobre a Terra, coloca o problema central, 
o da explicação da distribuição dos homens, das suas atividades e das suas obras 
na superfície da Terra. As formas de civilização são tratadas de modo, que se 
permite abordar igualmente as sociedades descritas pelos etnólogos quanto às 
grandes áreas cuja historia conta à gênese e o desenvolvimento, mas interessa à 
sua base material e à maneira como tiram partido do meio que ocupam. A terceira 
parte aborda a circulação, ou seja, tudo o que permite compreender o jogo das 
situações nas dinâmicas terrestres.       
 Para Claval, (2011) a análise de situação desenvolve-se numa perspectiva 
que permanece naturalista. As suas lições tem um alcance muito mais geral, que 
não se compreende a produção geográfica do século XX, se não se dimensiona o 
lugar ocupado pela descoberta de combinações nas formas de organização do 
espaço e das paisagens. Para Gomes, citado por Cabral, (2007) três características 
definem o “espaço geográfico” é sempre uma extensão fisicamente constituída, 
concreta, material, substantiva; compõe-se pela dialética entre a disposição das 
coisas e as ações ou práticas sociais; a disposição das coisas materiais tem uma 
lógica ou coerência.  
 Os ensaios realizados por Claval (2011) para dar conta desse assunto foram 
numerosos e originais. A geografia dedicou uma atenção mais cuidadosa para as 
configurações espaciais, os fatos de permanência, os ritmos de evolução, as 
flutuações cíclicas ou as rupturas revolucionárias.  
 Quando a ideia de estrutura é integrada a um mecanismo explicativo, revela-
se fértil, para estar convencido, é suficiente pensar no tema da personalidade 
geográfica, ás tipologias de meios e a sua utilização por Vidal de la Blache ou 
Braudel, ou ao estudo das técnicas de estruturação do espaço que Demangeon 
destaca no Império Colonial Britânico. Mas todas as interpretações não são 
igualmente satisfatórias (CLAVAL, 2011). 
 A pesquisa sobre as combinações deu aos geógrafos um sentimento forte da 
especificidade do seu domínio. Ensinou-lhe a olhar os mapas e as paisagens com 
novo olhar. Trata das concepções científicas que se desenvolveram no fim do século 
XIX, que colocam a tônica sobre as relações que os homens mantêm com o 
ambiente. A ótica se altera no século XX, pois os meios postos à disposição dos 
povos dos países industrializados explodem. As redes de água e de eletricidade 
servem os mais longínquos recantos, assim nasce a nova geografia (FRACHI, 
2008).  

A nova geografia procura responder diversas perguntas que por diversas 
vezes foram feitas no século XIX ou inicio do século XX. A nova geografia empresta 
da economia diversos conceitos básicos. A produção, a distribuição e o consumo 
dos bens resultam de decisões tomadas por atores (REGALO, 2007). 



 Em outro domínio, no qual as abordagens utilizadas pela nova geografia se 
limitam as verificações das leis espaciais, proposta pela economia espacial é um dos 
circuitos de informação cujo papel é essencial na organização do espaço (REGALO, 
2007). 
 O contexto econômico no qual primeiro se desenvolveu a nova geografia 
repousa em hipóteses que aparecem embaraçosas a partir do momento em que 
uma maior atenção é dedicada ao papel da informação na economia, a troca 
econômica constitui apenas uma faceta da vida dos grupos. Os indivíduos que os 
compõe são tidos por redes complexas e trocas, de prestações e contraprestações, 
onde se misturam as trocas de bens e serviços, os jogos de prestígio e o exercício 
do poder e das ações que o legitimam ou que o minam (CLAVAL, 2011). 
 Entre as concepções cibernéticas dos sistemas, como conjuntos regulados 
por mecanismos de retroação e a analise de sistema como é praticada por muitos 
dos geógrafos na década de 70, a diferença é considerável (CLAVAL, 2011). 
 Para os marxistas, os efeitos de retroação evocam as relações dialéticas, o 
que explica o acolhimento favorável que reservam à análise sistêmica. Mas, esta 
muda de natureza quando os conjuntos tornam-se realmente complexos, como é 
frequentemente o caso dos ecossistemas, os geossistemas e os sistemas sociais. O 
sistema pode também prestar-se a interpretações ideológicas que asseguram uma 
parte do sucesso (CLAVAL). 
 As tentativas para construir a geografia de acordo com os modelos fornecidos 
pelo estruturalismo ou pela teoria dos sistemas são paralelas ao desabrochar da 
nova geografia. Traz a renovação que caracteriza a geografia á uma geração é 
profunda. Inscreve-se em um período de questionamento, aquele da ideia de ciência 
em especial. Exprime essas tendências comuns hoje por um alargamento dos 
domínios de pesquisa, por uma abordagem mais sensível às motivações e aos 
problemas dos homens, e pelo desaparecimento de barreiras que isolam por muito 
tempo a geografia de disciplinas, que no entanto, são vizinhas (CLAVAL, 2011). 

Para Claval, (2011) essa relação resulta de uma mudança nas configurações 
de pesquisa, o geógrafo deve levar em conta as atitudes, as preferências e as 
normas daqueles que habitam os espaços que estuda, porque desempenharam e 
desempenham um papel essencial na moldagem das paisagens, e a organização 
em regiões, tanto na maneira de fazê-las como dizê-las. 

Desta forma, é demasiado cedo ainda para medir todos os aspectos, mas já 
se sente tudo o que eles trazem à compreensão de um mundo em que os conflitos 
não nascem mais tanto da escassez dos recursos quanto dos sentimentos de 
identidade, das imagens do outro e dos sentimentos de frustração que os 
acompanham. As discussões nascem, ao mesmo tempo, das dificuldades que 
encontram os geógrafos e das interrogações vindas do exterior. 

Sendo assim, o contexto no qual são elaboradas as perguntas dirigidas aos 
geógrafos, passa em revista as concepções do conhecimento, nascidas da filosofia, 
da física, da historia natural e das ciências sociais, interessa-se aos quadros mentais 
forjados para dar conta da organização política do mundo e contar a geo-história da 
civilização. Volta-se, também, para as relações que os conhecimentos geográficos 
mantiveram, ou mantém, com as grandes ideologias que justificam e guiam a ação 
dos homens desde a Renascença. 
 
 
 
 



ALEXANDER VON HUMBOLDT E KARL RITTER  
 

Humboldt, para Capel, (1981) é um dos pais da geografia moderna, 
especialmente da geografia física, tendo Humboldt um projeto intelectual baseado 
em três correntes de pensamento, a botânica, a geognosia e o caráter filosófico 
literário, sendo o romantismo alemão e o idealismo os principais pontos deste 
caráter (DAGNINO, 2008). 

 Humboldt também seguia dois métodos que o inseriam na ciência moderna o 
método comparativo e o uso da perspectiva histórica para o desenvolvimento de 
seus trabalhos. No método comparativo, Humboldt comparava de fato 
sistematicamente as paisagens do setor que estudava com outras partes da terra. 
Por outro lado a perspectiva histórica, a mudança, e a evolução foram questões que 
preocuparam a Humboldt desde antes de sua viagem à América (CAPEL, 1981). 

Humboldt também contribuiu enormemente para a geografia usando métodos 
cartográficos para determinar linhas isotermas e distribuição de calor no globo, 
correlacionando ainda o relevo com os fenômenos térmicos. Desta maneira 
Humboldt contribuiu valiosamente no aspecto da dispersão das massas continentais 
e marinhas e suas respectivas articulações e foi considerado criador da geografia 
regional (MILANI, 2007). 

Para Humboldt a dimensão natural das análises de situação utiliza todos os 
meios disponíveis, para compreender a distribuição geográfica dos fenômenos 
físicos e naturais na superfície da terra (MAGALHÃES,1998). 

Karl Ritter diferenciava-se de Humboldt na visão de Capel, na maneira direta e 
fundamental para o estudo das relações entre a superfície terrestre e a atividade 
humana. Para Ritter, todas as investigações dirigem-se para o estudo das situações. 
Os estudos que lhe são dedicados insistem nas correntes de ideias que o 
influenciaram, assimilam a ideia de que a historia dos povos reflete os meios onde 
vivem (CLAVAL, 2011). 

Ritter se preocupava também com a humanidade e a geografia e, 
posteriormente, se dedicou a publicação de uma obra descritiva da geografia, 
projeto este de geografia comparada que rendeu em parte 21 volumes e o qual 
Ritter se dedicou até sua morte (CAPEL, 1981).  

O principal problema estudado por Ritter eram as relações ou conexões que se 
estabelecem entre fatos físicos e humanos e que a história e a geografia deviam 
sempre andar juntas. Assim, Ritter conseguira evidenciar um ramo histórico que 
correlaciona as forças naturais externas e o curso histórico evolucionista tomado 
pela humanidade (DANTAS; MEDEIROS, 2008). 

As ideias deste problema de relações entre história e geografia se remetiam 
essencialmente as concepções Kantianas que considerava a geografia e a história 
como ciências a parte na classificação das ciências devido a estudar fatos isolados 
que se sucedem no tempo e que ocorrem juntos no espaço (CAPEL, 1981). 

Hegel já considerava a geologia como a ciência da terra e a geografia 
pertencente na realidade a história, Ritter já acreditava que estas relações não eram 
fixas fazendo parte de um grande organismo terrestre e possuem um 
comportamento e uma evolução própria de acordo com as leis físicas e cósmicas 
específicas. A humanidade e a sociedade assim evoluem segundo leis éticas, porém 
estão fixadas a superfície do planeta se relacionando diretamente a ela. Ritter foi 
fortemente influenciado pelo romantismo e pelo idealismo fazendo assim surgir a 
sua necessidade de entender a visão interior das coisas e o fundamento absoluto de 
todo o conhecimento (CAPEL, 1981). 



Ritter acreditava que fosse possível realizar uma análise quantitativa dos 
elementos que compõe o espaço, sendo assim cada espaço terrestre haveria um 
número finito de relações fisiográficas definíveis, sendo os povos definidos, por 
exemplo, de dois componentes um espiritual e outro filosófico (LIMBERGER, 2006). 

Ritter em sua obra tinha um objetivo claro, que era promover uma geografia 
científica, esforçando-se para nela introduzir um método, Trata-se de um método 
globalizador, não analítico (COSTA; ROCHA, 2006).   

Sendo estes métodos representados por cinco maneiras: 
1. É necessário partir da observação em observação, e não da opinião ou da 

hipótese a observação;  
2. Consiste em partir de simples e uniforme ao complexo e variado;  
3. É uma regra classificatória, consiste em reagrupar as coisas semelhantes e 

análogas;  
4. Esforçar-se por situar os fatos em seu contexto histórico; 
5. Conceder mais importância à intensidade de um fenômeno que a sua 

extensão territorial (CAPEL, 1981).  
  O decênio que seguiu a morte Humboldt e Ritter, foi considerado um 

momento de crise, na década dos anos 70 do século XIX Forma uma lacuna no 
desenvolvimento constante da Geografia (KASHIWAGI, 2011). 

Segundo Capel, (1981) a especialização e o desenvolvimento crescente das 
ciências tornavam cada vez mais difícil a viabilização do projeto Humboldtiano. Já o 
caso de Ritter era preciso levar em conta várias circunstâncias: Sua obra era de 
difícil leitura, seu estilo é obscuro devido a busca de uma nova linguagem, As 
concepções finalistas ou providencialistas que mantinha dificilmente eram aceitos 
em meados do século XIX. 

No século XIX a geografia adquiria um grande desenvolvimento no ensino 
primário e secundário. Desenvolvia também uma importante produção editorial de 
caráter geográfico e cartográfico, assim, foram feitos esforços para melhorar o grau 
de escolarização da população alemã. Em 1860, a obrigação escolar já era costume 
e a presença da geografia foi importante em todos os níveis e centros de ensino. A 
demanda de textos de geografia e de atlas como resultado das demandas escolares, 
e o interesse do grande público pelas descrições de países estimularam o 
desenvolvimento de centros cartográficos especializados. Com isso a demanda 
provocada pela presença da geografia no ensino primário e secundário, estimulou e 
diversificou vários institutos de geografia (CAPEL 1981).  

A fase da expansão da geografia universitária alemã começava de fato, em 
torno de 1830 e foi se convertendo no modelo educacional de ensino superior para 
todos os países europeus em torno de 1860, a situação começou a mudar, pois 
houve um forte desenvolvimento das ciências naturais e do método experimental na 
universidade alemã, há um crescimento interno com a aparição de novas 
especialidades, desmembradas da filosofia ou da medicina, assim como a criação 
de laboratórios, seminários, e mais tarde, institutos de pesquisa a ciência que 
avançaram rapidamente, sendo criadas novas especialidades e cátedras que deram 
origem a novas disciplinas cientificas, consolidando-se assim as carreiras de 
pesquisa cientifica, e, foram dadas oportunidades á jovens universitários com 
aspirações intelectuais. Foi então que se criou o papel do pesquisador profissional e 
que apareceram os laboratórios de pesquisa das universidades (CAPEL, 1981). 
 Capel, (1981) aponta ainda, que a institucionalização da Geografia na 
Alemanha foi modelo para a  vizinha França. No final do século XIX e início do 
século XX, a geografia francesa foi adquirindo identidade própria, servindo como 



força social unificadora. Mesmo diante de todo desenvolvimento da geografia, até o 
fim do século XIX ela ainda não era aceita como ciência por alguns ramos do 
conhecimento, conseguindo garantir sua sobrevivência a partir de razões ideológicas 
e pedagógicas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir das leituras percebeu-se a necessidade de uma reformulação do 
pensamento nas mais diversas áreas da ciência na atualidade. No entanto, suas 
interconexões, relações, organizações, ainda estão obscurecidas, o que faz com que 
o conhecimento seja superficial, em contraposição à realidade, que é composta por 
elementos complexos.  

A partir das reflexões sobre os trabalhos e contribuições de Humboldt e Ritter 
é possível perceber claramente que Humboldt estava diretamente voltado às 
observações dos fenômenos físicos que se inter-relacionavam com a superfície da 
terra, já Ritter se dedicava aos estudos da relação da sociedade e do ser humano 
com o espaço terrestre. 
 Após a morte destes importantes geógrafos a geografia sofreu uma ruptura, 
deixando uma lacuna no constante desenvolvimento da disciplina enquanto ciência. 

Enfim, como a Geografia estuda a organização do espaço, e isto engloba 
entender vários aspectos tanto do geossistema quanto do sistema socioeconômico e 
a emergência de sua relação; e como se sabe que tal junção é ainda bastante 
hipotética, enfatiza-se a necessidade de aprofundamento nas discussões e 
pesquisas em torno da complexidade deste tema. Ou seja, é possível observar que 
apesar de toda a sua trajetória ao longo da historia, que a geografia pode ser 
considerada uma ciência relativamente nova, e que a mesma ainda se encontra em 
constante evolução. 
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