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RESUMO: O presente texto visa mostrar a formação da árvore cientifica da Geografia no período Moderno. O 
texto vai mostrar os conceitos mais utilizados pela geografia, onde Kant, Ritter, Humboldt e La Blache 
ganham um lugar especial: são analisados por um dos cientistas filosofos mais importante da década de 50, 
Gaston Bachelard. Em sua obra “A formação do Espírito Científico” de 1996, ele diz que o primeiro período de 
desenvolvimento das ciências é denominado de Pré – Científico, o qual fazem parte a Idade Antiga Clássica e 
a Idade Média. O texto dará maior ênfase ao período seguinte a este, que Bachelard chama de Estado 
Científico. O Estado Científico teve início na segunda metade do séc. XVII e se estendeu até o inicio do séc. 
XX. Período em que a Geografia ergue seus alicerces por meio de suas teorias para buscar esclarecer os 
problemas da dicotomia homem x natureza resultantes de grandes acontecimentos que eclodiram na Europa 
neste período. 
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INTRODUÇÃO: A Idade Moderna para o conhecimento geográfico foi de grande importância. A expansão do 

conhecimento da superfície terrestre – espaço – por parte dos homens, aliado ao repúdio de ideias e crenças 

duvidosas sobre seus indícios, tornam a Terra mais nítida e composta por objetos de estudos geográficos que 

na Idade Antiga e Medieval não eram alçados, incorporados e estudados pela Geografia. 

 Os pontos cruciais do desenvolvimento da Ciência Geográfica Moderna são os três acontecimentos 

que inauguram este período da humanidade. As duas revoluções de âmbito social, A Inglesa e a Francesa 

que eclodiram na Europa entre os séc. XVI e XVII, juntamente com a Revolução Industrial de âmbito 

tecnológico, inauguraram um novo modo de produção que se desenvolve até hoje, e foram essenciais para 

que a ciência geográfica moderna ganhasse força, por meio dos novos objetos de estudo que serviram para 

formular teorias, métodos, modificar as paisagens naturais e dar sentido a uma nova ordem composta de 

classes sociais. Então, depois do condicionamento das três grandes revoluções, as comunidades científicas e 

os filósofos passaram a ter o entendimento aristotélico do mundo, captado através da experiência. Filósofos e 

cientistas, agora olhavam para a natureza e por meio das sensações e da lógica, buscavam as melhores 

formas de explorar este meio, através da multiplicidade de utensílios que a revolução mecanicista 

proporcionou.  A ideologia moderna, que vem aliada a todos esses fatores, compôs a superestrutura dos 

estados modernos, dedicando-se com sucesso a racionalidade da força manifestante do homem sobre a 

natureza, através da dominação das técnicas e das grandes vantagens originadas, da revolução técnica – 

mecanicista de 1750. Ainda mais, o homem usando os objetos que foram criados com a utilidade de 

explorar, empregar e produzir, frutos da evolução do pensando científico, a espécie humana dominaria a 

natureza e faria ela produzir de acordo com seus objetivos, metas e interesses. Diante da situação, que era 
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apoiada com o estudo da astronomia copernicana, da física galileana – newtoniana, cria-se um acumulo de 

conhecimentos que acaba deixando o homem de um lado e a natureza de outro. Para Andrade (2008) é neste 

período houve grande desenvolvimento da Astronomia, com repercussões diretas sobre o conhecimento 

geográfico, em face da descoberta da lei da gravitação universal, por Isaac Newton, a formulação do sistema 

solar heliocêntrico, por Nicolau Copérnico, ponto fim a crença de que a Terra era o centro do sistema 

planetário, a descoberta da forma da órbita dos planetas em seu movimento de translação, por  Kepler, e as 

grandes descobertas de Galileu. Essa dicotomia entre homem x natureza foi o ponta pé inicial para o 

desenvolvimento da ciência geográfica moderna, que tentou harmonizar o homem junto a natureza. A 

situação é vista de forma negativa por Bachelard da seguinte forma: “De modo geral, a ciência no séc. XVII 

não é uma vida, nem mesmo um ofício. Essa matemática que afeta é absolutamente o oposto da sadia 

formação científica” (BACHELARD, 2011 p. 42 – 43). O inicio da ciência geográfica moderna, que teve sua 

origem na dicotomia referida à cima, e que está, no entanto se da, porque os estudos das ciências exatas da 

astronomia, matemática e da física, acabaram por proporcionar novos instrumentos de trabalho, locomotivas, 

maquinas a vapor e estabeleceu uma nova ordem social, Bachelard, considera estas ciências exatas como 

uma ficção científica e que para o espírito científico é uma verdadeira regressão infantil.  

 Mas, no entanto se não fosse por elas, as ciências exatas, terem construídos todos aqueles utensílios 

“tecnológicos”, e ter dado origem a dicotomia, qual poderia ser o outro ponto de partida da geografia 

moderna? Não é objetivo de o trabalho responder a essa pergunta. Para tentar resolver essa problemática 

dicotômica entre homem x natureza e que fazia o pensamento científico e filosófico se encontrar travado, 

intrincado ou estagnado, Kant, por meio da Geografia vai buscar os ponto de apoio para tentar solucionar o 

problema e começa por fazer a base da arvore cientifica geográfica da modernidade. Na obra de Bachelard 

“A formação do Espírito Científico” de 1996, ele diz que o primeiro período de desenvolvimento das ciências é 

denominado de Pré – Científico, o qual fae parte a Idade Antiga Clássica e a Idade Média. O trabalho dará 

maior ênfase ao período seguinte a este, que Bachelard chama de Estado Científico. O Estado Científico teve 

início na segunda metade do séc. XVII e se estendeu até o inicio do séc. XX. Período em que a Geografia 

ergue seus alicerces por meio de suas teorias para buscar esclarecer os problemas da dicotomia homem x 

natureza resultantes de grandes acontecimentos que eclodiram na Europa neste período. 

 

METODOLOGIA: Delimitando o problema e assegurado à acessibilidade das fontes, organizar-se-á pesquisa 

partindo de fontes bibliográficas, através de leituras, principalmente em livros do acervo pessoal, e da 

biblioteca da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim. 

 

RESULTADOS: CONTITUIÇÃO DA GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA NA MODERNIDADE: KANT 



 Os ensinamentos de Kant sobre a Geografia Física mostraram a multiplicidade dos fenômenos e fatos, 

bem como as especificidades e a contingência da natureza e seus elementos.  A noção de natureza que Kant 

apresenta enquanto domínio da razão investigativa vai ao encontro de um problema axibido por ele mesmo: a 

multiplicidade das leis empíricas2 que impedem a construção de uma unidade e de um princípio comum. Visto 

que, pode-se perceber de várias maneiras o objeto que esta sendo analisado e estudado.  

 “O problema para Kant é que: se tomarmos por base leis empíricas, a natureza deixa de ser um 

sistema construído pelas leis de conhecimento, pois, a diversidade e a multiplicidade das leis empíricas 

impedem a construção de uma unidade e um princípio comum” (VITTE, 2006 p. 25) 

 A imagem de natureza que Kant busca mostrar é um conceito que deva preservar o saber científico e 

eliminar “a imperfeição da chamada multiplicidade não totalizante das leis empíricas”.  A natureza para Kant 

é um sistema e não uma simples junção das matérias naturais. Este conjunto – sistema – é ordenado e pode 

ser conhecido por meio do espaço – Geografia – e do tempo – História – que são resultados das formas de 

sensibilidade. “A Geografia foi largamente beneficiada pelas reflexões de Kant [...] admitir, que ela era como a 

História, uma ciência descritiva, distinguindo-se desta por ser corológica, enquanto a História ela cronológica” 

(ANDRADE. 2008 p. 73). 

 O objetivo central da Geografia Física kantiana é produzir uma ordem hierárquica na natureza e 

mostrar uma ordem também no mundo sensível, onde os fenômenos são captados pelos cinco sentidos e 

organizados pela razão. É por meio da justificação do papel da razão na sistematização dos elementos 

físicos, que Kant vai mostrar a teoria que diz a respeito sobre o conhecimento da natureza. Os resultados de 

sua Geografia Física mostraram a comprovação de uma natureza mecânica e também dos fenômenos 

empíricos relacionados a sua Teleologia3. A este ponto, a idéia de natureza não esta mais ligada às regras da 

matemática e da física. Ela passa a ser um organismo, rompendo com os argumentos de Newton sobre 

natureza e experiência, pois, coloca a sistematização da razão, por meio dos conceitos filosóficos 

transcendentais 4acima dos elementos físicos da natureza. Ou seja, mostrar como o homem percebe a 

natureza através da estrutura mental transcedental é mais importante do que falar dela em mérito natural. 

Pois, permite qualificá-la como sistema, mesmo com sua heterogeneidade e sua multiplicidade empírica. 

Sendo o objeto de estudo da Geografia Física de Kant o espaço, este, deverá ter o papel de explicar a 

composição das partes diferentes e a multiplicidade dos elementos físicos materiais, propondo uma hierarquia 

de ordem externa e interna à razão. Segundo Kant (1999) O sentido interno, mediante o qual a mente intui a 
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si mesma ou o seu próprio estado interno, na verdade não proporciona nenhuma intuição da própria alma 

como um objeto; consiste apenas numa forma determinada unicamente sob a qual é possível a intuição do 

seu estado interno, de modo a tudo o que pertence às determinações internas ser representadas em relação 

ao espaço e tempo. 

 A Geografia kantiana é uma ciência da natureza e seu progresso tem relação imediata com a 

capacidade de o investigador enquadrar as informações captadas pelos sentidos em um plano estabelecido 

preliminarmente – Amplas Corografias – tornando obrigatório, infundindo e estabelecendo aos fenômenos do 

mundo extenso a qualificação por meio da experiência.  Isto é, os aspectos formais da natureza, 

organizados, classificados e hierarquizados pelo Juízo Reflexionante – ordem interna – e as Amplas 

Corografias – ordem externa – explicam-se pela antecipação da razão diante do que é apresentado aos cinco 

sentidos. A razão para Kant tem papel fundamental para entender as coisas do mundo. É nela onde esta 

localizada o conceito de espaço kantiano, legado deixado pelo filósofo riquíssimo para a Geografia. 

 A relação mútua dos fenômenos da natureza que se dão por meio das Amplas Corografia com nossas 

sensações tem início na intuição. Primeira fração ou parte da mente (razão) também denominada de 

sensibilidade ou estética transcedental. Ela serve, para refinar, transparecer e deixar mais claros fenômenos 

da natureza que se encontram caotizados, embaraçados e desorganizados no mundo extenso. A estética 

transcedental é a porta de entrada dos fenômenos captados pela experiência e após transparecimento deste 

são entendidos pela razão. Segundo Figueiredo (2008) a nossa intuição possui matéria e forma e possibilita 

ordenar as relações múltiplas da natureza em nosso entendimento.  Ela é dupla: espacial e temporal. Ainda 

mais, as proposições apresentadas por Figueiredo (2008) qualificam o enunciado sobre a Geografia Física 

kantiana apresentada por Moreira (2010) e Vitte (2006).  

 Sendo que: a matéria é sempre dada a posteriori, isto é, depende de recebermos impressões por meio 

dos sentidos e a forma do fenômeno é sempre a priori na mente, sem a utilização da experiência. A matéria a 

qual se encontra em toda a extensão do mundo físico natural e que faz parte das paisagens é entendida por 

meio das formas puras da intuição oriundas das sensações. Isto é: a percepção das paisagens é organizada 

sob as formas internas da razão de espacialidade – Geografia – ou de sucessão temporal – História – e 

representam qualquer objeto captado pelas sensações, sendo eles às formas puras de nossa percepção 

sobre as coisas naturais, elementares das paisagens que foram organizados e hierarquizados pelas Amplas 

Corografia externas à razão. 

 O conceito de espaço é uma representação a priori imprescindível para manifestar às intuições 

externas das Amplas Corografias. A representação do espaço é inata e nele já esta contido descrições das 

sensações que se referem a algo fora do nosso aparelho sensorial, sendo ele o responsável pelas intuições 

puras. Conforme Kant (1991) só se pode representar um único espaço. Quando se fala de mútuos espaços 

entende-se com isso apenas partes de um mesmo espaço singular. Essas partes não podem estar a frente do 



espaço inato uno que tudo compreende. Essas partes é como se fossem componentes do espaço inato uno, 

podendo ser pensadas somente no próprio espaço, não separadas. Ainda mais, o espaço contém em si um 

numero infinito de representações mesmo sendo ele único. Ou seja: a representação originária do espaço é a 

intuição a priori, pois, segundo Kant, ao percebemos algo fora de nós, primeiramente temos acesso ao 

espaço inato, por meio da sensibilidade, afirmando que não temos acesso as coisas em si, as coisas que 

realmente existem no mundo externo. Pois antes dessas noções existirem ali, as formas já existem em nosso 

conhecimento, independente da afecção dos elementos das paisagens ou de tantas outras coisas.  É a 

sensibilidade que oferece condição para intuir as Amplas Corografias a nós, sendo estas, organizadas no 

espaço inato interno pelo Juízo Reflexionante. O elemento interno da Razão que merece atenção da 

Geografia proposta pro Kant é o conceito de Juízo Reflexionante. “Deve ser entendido como uma 

pressuposição transcedental que medeia a subsunção do particular ao universal, mas também o poder de 

encontrar no particular o universal.” (VITTE, 2008 p. 27) 

 Em outras palavras, o Juízo Reflexionante, é um pressuposto que serve para dissolver o entendimento 

de diversas e diferentes naturezas físicas e as leis empíricas são universalizadas por ele. Ou então, é o 

responsável por atribuir o conceito a imagem e estabelecer a relação entre as Amplas Corografia e as formas 

puras da intuição por meio da espacialidade apresentada por Kant.Concomitantemente, o ato de conhecer os 

fenômenos da natureza, requer a submissão a este juízo. Pois, com a ação deste, a heterogeneidade e a 

multiplicidade da natureza instantaneamente passam a pertencer ao conceito geral de natureza, não havendo 

a necessidade de princípios naturais particulares e explicativos dos elementos da natureza externos a razão. 

As paisagens e os elementos dela são usados somente como ponto de partida para explicar os fenômenos e 

como entendimento da natureza se da na mente. “A Geografia que Kant conhece é um agregado de 

conhecimento empírico de todos os ambitos, organizados em grupos de classificação, uma taxonomia do 

mundo físico, e por isso designa-a de Geografia Física” (VITTE, 2006 p. 27). Para Kant, a Geografia era 

uma ciência que tinha o papel de descrever e mostrar empiricamente como a imagem das paisagens, 

formava-se no sistema sensorial humano, fato que a diferenciava da História, que tinha a função de fazer 

minúcias sobre o tempo. Porem, Kant admitia a dualidade entre Geografia Física e Humana, e para melhor 

entendimento e ordenação dos elementos da natureza, dividia ela em duas partes. 

 Segundo Andrade (2008), Kant dividia a Geografia em cinco campos: o matemático, dedicado à análise 

da forma dos movimentos, das dimensões e da localização da Terra no sistema planetário; o da geografia 

moral, abrangendo os hábitos e costumes das regiões; o da geografia política, que estudava os estado; o da 

geografia mercantil, que estudava o comércio; e o da geografia teológica, que estudava as religiões. Pode-se 

dizer que Kant vai interferir diretamente na estruturação da geografia moderna, a partir de suas reflexões 

sobre as diferentes paisagens dos países europeus impactados pelas três grandes revoluções. Isto, pois, sua 

primeira formulação de conceitos vai ser o ponto de partida mais tarde para outro geógrafo. 



 Kant por meio da observação e das sensações e por ser considerado um e empirista5, valorizando o 

conhecimento do mundo através da experiência, olha para as paisagens, recorta estas em pedaços de 

espaço, fazendo dela uma Ampla Corografia, para ser analisada individualmente. “Para Kant a natureza 

procurava fundamentar as leis e a possibilidade de as mesmas viabilizarem o conhecimento de sua dinâmica” 

(VITTE, 2006 p. 15). Vale a pena lembrar, que Kant busca na Geografia somente os conhecimentos 

concernentes a natureza, em um primeiro momento. Kant não busca na Geografia conhecer o homem, seu 

comportamento, suas relações sociais e trabalhistas, pois este estava aos cuidados da História, da 

Antropologia e da Psicologia Social. 

 “Nesse contexto, Kant (1999) irá desenvolver a noção de que o objeto da geografia física é o espaço, e 

sua função é explicar a heterogeneidade e a diversidade das formas naturais.” (VITTE, 2006 p. 27).  É por 

esse motivo, que a Geografia para Kant, se preocupa somente com os elementos físicos naturais da 

superfície terrestre e que fazem parte das paisagens. É por isso que é denominada de Geografia Física, onde 

elementos físicos naturais são usados para mostrar como a noção de natureza é tida pelo ser humano de 

ordem empírica, através da captação e refino dos fenômenos caóticos, densos e misturados do mundo e do 

papel da razão na organização destes. 

  

1.1 KARL RITTER E ALEXANDRE VON HUMBOLDT: Ritter conhece a Geografia apresentada por Kant 

que o antecede. Porem o principal objetivo de seus estudos geográficos é dar sentido e significação na 

organização corográfica da superfície terrestre. Para tal, era preciso fazer a comparação das paisagens, 

identificando os traços comuns e únicos de cada uma, para poder então classificá-las conforme as 

especificidades individuais. Kant não realiza grande transformação na Geografia, em especial seu legado 

contribui antes à Filosofia. Será Karl Ritter que irá alcançar o objetivo: tornar a Geografia uma ciência, 

composta de argumentos vistos positivamente pelas demais áreas do conhecimento, agregada com 

conceitos, métodos, formulas e teoremas, que sobre o ponto de vista de Bachelard ficam sujeitos (as) a 

serem analisados, questionados e/ou reformulados para então poder dar contingência a Geografia e sua 

árvore epistemológica. Para Moreira (2010) o ponto de referencia é a Corografia que Ritter vai transformar no 

que chama de Método Comparativo. A visão corografica parte da noção de recorte paisagístico que 

materializa a arrumação da superfície terrestre numa ordem de classificação taxonômica ao tempo que 

propicia ao geógrafo organizar sua descrição. Ritter extrairá daí o princípio do método. Trata-se de tirar a 

Geografia do estágio meramente taxonômico e descritivo em que se encontrava para elevá-la a condição de 
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ciência. A comparação era feita por partes, recorte a recorte, até o ponto extremo da superfície terrestre, 

podendo dar consistência aos mapas das individualidades, tornando clara, arrumada e tênue seus 

postulados. A teoria de Ritter é abordada por Moreira (2010), que a vê como um corte epistemológico para 

as ciências do homem do séc. XVIII. Pois, transpõe a fase taxonômica e descritiva da representação clássica 

para a da representação moderna, concentrada no conceito e na explicação. Essa nova fase da Geografia é 

denominada de Geografia Comparada. 

 Para dar continuidade científica, o cientista filósofo  Bachelard considera sempre útil reavivar a crítica e 

o conhecimento deve ser posto em contanto com as condições que lhe deram origem, voltar-se 

continuamente a este estado de nascente para novas respostas surgirem dos problemas. É o que acontece 

no campo ciência geográfica moderna. Ritter parte das Amplas Corografias de Kant, modificando estas. A 

modificação consistia na identificação por nomes, conforme as Individualidades Regionais do Recorte do 

Espaço, tal fator que da uma maior maturidade a Geografia Moderna. 

 Nota-se que o método de Kant foi requintado, aprimorado e aperfeiçoado por Ritter, e agora é 

denominado de Método Comparativo que buscava as Individualidades Regionais do Recorte do Espaço, por 

meio da comparação das paisagens de duas a duas, para daí extrair os traços comuns e os singulares de 

cada uma das paisagens. Esse método que exprime grandeza superior a Kant, proporcionado por Ritter, para 

Bachelard é indiscutível, incontestável e evidente, já que, para ele, o espírito científico sempre depende da 

criação de novos métodos e não é possível a existência de métodos perenes, eternos ou perpétuos. A ciência 

para Bachelard deve se formar enquanto se reforma. 

 No entanto essa dialética exibida por Bachelard não significa um jogo de contrários. Significa sim o 

desdobramento, desenvolvimento dos conceitos fundamentais, essenciais, na tentativa de acompanhar a 

mobilidade e as múltiplas relações epistemológicas. “Bachelard é visivelmente contra um racionalismo radical, 

ele admite que o ato de conhecer deva ter inicio na razão e não no real” (SILVA, 2007 p. 50) A ciência para 

Bachelard deve ser construída por meio de um racionalismo aplicado, ou seja, um racionalismo no qual o 

racional e o empírico se completam. A epistemologia bachelardiana se da através do conhecimento em 

ebulição, não há nada de definitivo.  Enquanto a árvore cientifica da geografia moderna se verticalizava, Ritter 

por meio de seus diferentes graus de percepção coloca a epistemologia geográfica em movimento, e assim, 

seu próprio Método Comparativo, estava sujeito a ser analisado, reformado ou postulado, por cientistas ou 

geógrafos que lançariam seus olhares, conforme seus interesses para então criar novos conceitos. Em 

consideração Moreira (2010) considera que Humboldt vai orientar-se nesse novo fundamento de Ritter, para 

oferecer uma outra forma matriz. Humbold também vai partir da ordem de classificação e corografia das 

paisagens da superfície terrestre, mas para tomar as formas de vegetação, mas para tomar as formas de 

vegetação que designa Geografia das Plantas, para o exercício do método de comparação.  



 Alexandre Von Humboldt era um importante naturalista que realizo inúmeras viagens, tendo na Itália a 

fonte de inspiração para escrever na metade do séc. XVII a Metamorfose das Plantas. Já, na América obteve 

entusiasmo para escrever a Geografia das Plantas O ponto de partida da teorização da Geografia das 

Plantas, que esta descrita no livro que leva o mesmo nome, e que é de autoria de Humboldt do ano de 1805, 

foi o aprimoramento do Método Comparativo de Ritter.  

 Em ambas as obras, a morfologia da vegetação se fundamenta com os mesmos preceitos tanto na 

Itália como na América. O principal conceito utilizado por Humboldt para justificar isso, é os tipos dinâmicos, 

que associava as comunidades das plantas com as mesmas semelhanças morfológicas e fisiológicas, em 

unidades inseparáveis, formando um sistema harmônico e hierárquico das comunidades vegetais.  “Humboldt 

fala de tipos fisionômicos, que por sua vez obedecem a uma lei fundamental, lei esta referente as relações 

mutuas entre clima e vegetação, permitindo assim estabelecer uma zonalidade vertical e horizontal a 

vegetação terrestre.” (VITTE, 2006 p. 35). Os tipos dinâmicos para Humboldt estabeleciam as bases para 

justificar que os animais e as plantas poderiam se encontrar morfologicamente e fisiologicamente idênticos 

nas diferentes regiões do mundo, levando em consideração somente as zonas climáticas e desprezando as 

formas do relevo. Ou seja: era o clima idêntico nas diferentes partes do mundo que determinava a morfologia 

e a fisiologia dos animais e das plantas, enquanto as formas de relevo não influenciavam em suas 

características, podendo encontrar os mesmos animais em diferentes regiões do mundo levando em 

consideração somente a zona climática idêntica. Todavia a principal obra Quadros da Natureza e do Cosmos, 

Humboldt descreve a Geografia, como sendo uma ciência que estava preocupada em reunir todos os 

conhecimentos designativos, proporcionais e concernentes a Terra. Para Moraes (2009) Humboldt nessa 

obra define o objeto a ser estuda pela Geografia a contemplação da universalidade das causas de tudo que 

coexiste no espaço, no que se refere a substancia e as forças  sincrônicas dos seres materiais que existem 

na Terra. 

 Em correspondência com a mesma obra, (Ricota apud Vitte, 2003) escreve a seguinte proposição: “A 

obra Quadros da Natureza e do Cosmos procura constituir uma experiência estética, em que o autor procura 

aderir a uma perspectiva empírica e filosófica da natureza a fim de demonstrar a harmonia invisível que liga a 

diversidade enorme de objetos naturais” (p. 16) Assim, alem do método experimental de Humboldt mostrar 

resultados importantes, também proporcionava grande satisfação estética, unindo a atividade científica com a 

grandeza romântica, com o intuito de buscar entender a relação e o porquê dos fenômenos naturais. O 

objetivo de Humboldt em suas teorizações, que levava em consideração a sistematização das observações e 

o uso do raciocínio lógico, era de explicar a causalidade das conexões contidas nas paisagens naturais, que 

por meio das leis empíricas e do aparelho cognoscível do sujeito, revelavam resultados dados em uma ordem 

taxonômica.Portanto, a natureza submetida a um processo de pensamento, permitia analisar as partes 

individuais das paisagens, onde tais conclusões diante do raciocínio lógico julgariam os fenômenos naturais 



sem ceder ao todo visto das paisagens. Humboldt ao olhar para o conjunto de formas, leis e teoremas que 

faziam parte do método de Ritter, e também dos conteúdos da arvore cientifica geográfica, percebe que suas 

observações, interpretações e resultados podem ficar restritas somente a fauna e a flora das paisagens. 

Humboldt foca seus estudos em um único elemento presente das paisagens, os animais e as plantas. Estes, 

que passaram a ser associadas em comunidades conforme suas características morfológicas e fisiológicas.  

 Uma observação importante à vista de Bachelard sobre a situação epistemológica da Geografia. A 

força para estabelecer as relações de conceitos ou terminologias de Humbold, não teve origem somente, 

direta ou exclusiva na base da árvore a qual se encontra Kant. A origem da teoria da Geografia das Plantas 

teve sua base formada, seu ponto de partida, seu alicerce, sobre todos esses conjuntos já postulados e 

contribuídos pelos autores já mencionados. A realidade cientifica para Bachelard resulta de uma dialética de 

perspectivas filosóficas contrarias, que uma vez aproximadas, convergidas, instruem, colocam em movimento 

a cientificidade dando-lhe caráter de novidade. 

 

1.2 LA BLACHE E FRIEDRICH RATZEL:  Tal novidade consiste em fazer o homem a ser objeto de 

estudo da Geografia. Tal precursor foi Vidal La Blache, que propôs ideias de uma Geografia das Civilizações.  

Sua principal obra “Princípios da Geografia Humana”, publicada em 1922, mostra aspectos sobre a 

distribuição dos homens pelo planeta, as formas de civilizações e a circulação da espécie humana pela Terra. 

Para entender melhor, e também o porquê de La Blache desenvolver, e ser o precursor da Escola de 

Geografia Francesa, são necessários tomar alguns acontecimentos históricos, estes que deram origem a uma 

rixa entre a Alemanha e a França.  

 Não é por acaso que a Alemanha vence a França na guerra. A maioria dos nomes responsáveis por 

estruturar a Geografia na Idade Moderna, e que foram mostrados até agora foram alemães: Kant, Ritter, 

Humboldt e Ratzel, este ultimo que será abordado mais tarde. Isso faz com que a Alemanha tenha um 

conjunto de pressupostos mais amplos do que a França em relação ao conhecimento do espaço, fazendo da 

Prússia, por tais motivos, a grande vencedora. “Uma frase de Thiers, primeiro – ministro da França, bem 

demonstra a situação, diz ele: a guerra foi ganha pelos instrutores alemães” (MORAES, 2009 p. 77) 

 La Blache dedica-se em examinar, analisar e compreender as relações existentes entre homem e o 

meio físico, tendo dedução de que é o meio que prepondera sobre o homem. No entanto o homem 

dependendo de sua situação técnica e de quantidade de capital poderia desempenhar influencias sobre o 

meio. A teoria de La Blache passa a estudar o homem e não somente, de forma singular, particular e restrita 

os elementos físicos, da fauna e da flora, que fazem parte das paisagens. Estes, agora são comparados com 

o novo objeto de estudo da Geografia; os homens. Seu estudo consiste em identificar os pressupostos que 

tornaram o homem sedentário. 



 Para Moreira (2010) o conceito fundamental para La Blache explicar tais razões é o de Áreas 

Laboratoriais. Essa terminologia é utilizada por La Blache para mostrar as principais áreas do planeta, que 

ofereceram condições necessárias para a formação de cada raça existente, bem como a implantação e a 

sedentarização das civilizações. Assim, cada Área Laboratorial funcionava como uma oficina das civilizações. 

 De início as Áreas Laboratoriais eram de pouca extensão, de tamanhos diminutos e constituídos por 

classes com uma inferioridade imensa de técnicas e artes, mas, que não deixavam de acumular no tempo as 

experiências de cada pessoa no grupo. Enquanto alguns desses centros tornaram-se segregados, outros a 

medida que cresceram e se desenvolveram, passaram a trocar experiências com outros centros, de Áreas 

Laboratoriais, de outras parte do mundo, aglutinando por meio do intercambio culturas e costumes, dando 

origem a grandes civilizações. La Blache considera o descobrimento do fogo como o primeiro elemento que 

permitiu com que o homem se espalhasse pelo globo. Além de o fogo servir como arma de ataque e defesa, 

para cozinhar alimentos e servir de iluminação, forneceu ao homem a capacidade de praticar queimadas e 

substituir a cobertura vegetal natural pela prática da agricultura. O descobrimento da agricultura por sua vez 

foi fundamental para o home tornar-se sedentário. Segundo Moreira (2010) A agricultura  organiza o espaço 

com base na pratica de domesticação e aclimatação das plantas e animais, que doravante se difundirão junto 

com a difusão dos homens, com a invenção da ensilagem e do enceleiramento, uma vez que com estas, o 

homem aprender acumular, e a fazer reserva de alimento e sementes. Com ela, o homem se sedentariza, se 

fixa e se adensa territorialmente. 

 Como se percebe o surgimento da agricultura fez o homem desenvolver as técnicas pastoris, dando ao 

espaço sentido cognitivo de organização territorial. Outro conceito importante, atrelado a formação das 

civilizações é o de gênero de vida, que é visto por Moraes (2009) da seguinte forma: A teoria de Vidal 

concebia o homem como hóspede antigo de vários pontos da superfície terrestre, que em cada lugar se 

adaptou ao meio que o envolvia, criando, no relacionamento constante e acumulativo com a natureza, um 

acervo de técnicas, hábitos, usos e costumes que lhe permitiram utilizar os recursos naturais disponíveis. A 

este conjunto de técnicas e costumes, construído e passado socialmente, Vidal denominou de gênero de 

vida, o qual exprimiria uma relação entre a população e os recursos, uma situação de equilíbrio, construída 

historicamente pelas sociedades. A diversidade dos meios explicaria a diversidade dos gêneros de vida. 

 Porem, podendo se reproduzir os gêneros de vida, depois de estabelecido, alguns fatores poderiam 

atuar impondo mudanças. O primeiro deles seria a falta de recursos, onde a principal solução de uma 

civilização que enfrentasse tal problema seria migrar para outras áreas ou aprimorar a tecnologia disponível 

para solucionar tal questão. O aumento populacional de uma civilização também poderia a alterar o gênero de 

vida uma vez estabelecido. Por outro lado, o aumento populacional poderia vir a motivar determinada 

civilização a buscar novas técnicas ou então, dividi-la em comunidades, para um novo núcleo se formar e 

permitir assim a colonização em outras áreas.  Fato este, que daria a tal civilização a possibilidade de entrar 



em contato com outras, podendo acarretar mudança no gênero de vida de ambas. Para La Blache isso seria 

o elemento principal do progresso humano  

 Assim, os gêneros de vida se empalhariam pela Terra, de maneira que as trocas de técnicas, hábitos e 

de culturas entre as civilizações acarretasse no fim das Áreas Laboratoriais e formando os Domínios de 

Civilizações. Nessa exposição do objeto geográfico de La Blache, pode-se perceber um discurso crítico ao 

expansionismo germânico e ao mesmo tempo uma justificação da ação colonial francesa. Formando-se as 

fronteiras, fruto do processo histórico dos domínios da civilização, qualquer tentativa de desrespeitá-las, 

tornar-se-ia motivos de confrontos entre estas. Aqui convergem as críticas de La Blache ao Estado alemão – 

prussiano, que se utilizava dos princípios estipulados por Ratzel. 

 Todavia, La Blache mostra que os pontos de expansionismo não se encontravam na Europa, pois nela 

já existiam civilizações em gradual processo de avanço técnico e cultural. Por tanto, a política nacional e 

estatal francesa utilizou-se dos postulados la blacheanos, para promover seu expansionismo não na Europa, 

como a Alemanha fez utilizando-se das teorias, em especial da noção de espaço vital de Ratzel. Mas sim, 

expandir-se em direção a Ásia e a África, pois nestes continentes existiam civilizações estagnadas que 

vegetavam umas ao lado das outras.Dessa maneira, La Blache da legitimação a ação colonizadora francesa, 

tentando desmantelar as ações políticas expansionistas agressivas do Estado Germânico – Prussiano e da 

Escola Alemã de Geografia. Como percebe-se, o homem se tornou objeto de estudo da Geografia, a partir 

dos postulados mostrados por La Blache. Porem quem vai dar ao homem, o enfoque político, contribuindo 

para o desenvolvimento e para a contingência da ciência geográfica vai ser Ratzel. Diante da situação, 

Bachelard assume uma Epistemologia como filosofia das ciências, que trata da relação entre o sujeito 

cognocente e o objeto conhecido. Ele não aceita a filosofia como síntese dos resultados gerais do 

pensamento científico, mas propõe um modelo aberto e não dogmático, nem voltado às verdades primeiras, 

acabadas, definitivas; uma filosofia que ultrapassa os próprios princípios, adequada à ciência geográfica. 

Friedrich Ratzel é um ícone para a Geografia, pois por meio de publicação de suas obras Antropologia 

– Fundamentos da Aplicação da Geografia à História, de 1882 e da Geografia Política, publicada em 1897, 

ele abre as portas para uma gigantesca gama de objetos de estudo, enquadrado por esta ciência, 

contribuindo com seu desenvolvimento. Como os demais precursores da Geografia já apresentado, Friedrich 

Ratzel foi um autor alemão e prussiano, que vivenciando a constituição real do Estado alemão, toma esses 

fatos históricos para estruturar sua Geografia, que se torna famosa por exprimir destaque especial ao homem 

político, no processo de desenvolvimento desta ciência. O processo de unificação tardia da Alemanha é fruto 

do atraso dos intrincamentos das relações capitalistas de produção, na conjuntura de feudos, reinos e 

ducados que constituíam o território da Alemanha do séc. XVIII. Única coisa em comum entre esses 

principados eram alguns traços culturais, não existindo nenhuma unidade econômica e política que 

articulasse os interesses dos proprietários de terras, que tinham o poder em mãos, o que caracterizava uma 



estrutura feudal intacta. “É nesse quadro que as relações capitalistas vão penetrar, sem romper (ao contrário, 

conciliando) com a ordem dominante”. (MORAES, 2009 p. 59) 

Tal conseqüência implicou no desenvolvimento de um modo de produção distinto, que é chamado por 

alguns autores de Feudalismo Moderno, que mistura as relações de trabalho do feudalismo – servidão – com 

o contexto capitalista de produção à um mercado. Os responsáveis para uma produção ao mercado eram os 

proprietários de terra do feudalismo – Srs. Feudais – que se transformaram em capitalistas. “Assim, mesclam-

se elementos tipicamente feudais com outros próprios do capitalismo: Produção para o mercado com trabalho 

servil.” (MORAES, 2009 p. 60) No entanto, o desenvolvimento do mercado local não aconteceu, devido às 

barreiras alfandegárias existente entre os ducados. É por esse motivo que os feudos modernos não se 

desenvolveram e a classe dominante da burguesia não ascendeu. Pois, não tinham força suficiente dada pela 

fragmentação, para impor seus interesses aos franceses e ingleses. 

“A própria sedimentação das relações capitalistas e, principalmente o expansionismo napoleônico, vão 

ascender nas classes dominantes alemãs a idéia de unificação nacional” (MORAES, 2009 p. 60). Vai ser com 

a criação da Confederação Germânica, em 1815, que vai se estabelecer os laços econômicos entre os 

principados alemães e os reinos da Áustria e da Prússia, onde vai se realizar o primeiro passo para a 

continuidade do desenvolvimento alemão. Que, diante do expansionismo e do bloqueio continental 

napoleônico6, vai dar fim aos impostos aduaneiros entre os ducados, com o objetivo de unificá-los e constituir 

ali um Estado Nacional. Este ideal geográfico foi propiciado na prática da sociedade alemã, a partir das 

discussões entre os vários membros da Confederação Germânica, onde na pauta das reuniões estavam 

assuntos relacionados a inexistência de um centro organizador do espaço, pontos de convergência 

econômica entre os ducados, bem como a apropriação de territórios e variações regionais. 

Porem, a Áustria e a Prússia disputavam a hegemonia no processo de unificação, o que acabou 

resultando na guerra entre ambos os reinos. A Prússia saiu vitoriosa e instalou no séc. XVIII, onde hoje é a 

Alemanha um Estado Prussiano caracterizado como uma nação. A principal particularidade do Estado 

Prussiano era a organização militarizada da sociedade e do poder estatal. Para Moraes (2009) a direção do 

Estado estava em posse da aristocracia junker, que era formada pelos proprietários de terra – Srs. Feudais – 

e dos fortes representantes da mesma ordem. Tais líderes institucionalizaram uma monarquia extremamente 

burocratizada, que fez estender para a sociedade civil as características desse Estado.   

                                                           
6 Nos primeiros anos do século XIX grande parte da Europa estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que se tornara 
imperador francês, em 1804. O único obstáculo para a consolidação de seu Império na Europa era a Inglaterra, que, favorecida por 
sua posição insular, por seu poderio econômico e por sua supremacia naval, não conseguiria conquistar. Para tentar dominá-la, 
Napoleão usou a estratégia do Bloqueio Continental, ou seja, decretou o fechamento dos portos de todos os países europeus ao 
comércio inglês. Pretendia, dessa forma, enfraquecer a economia inglesa, que monopolizava o mercado consumidor europeu com 
seus produtos manufaturados. Com essa medida, Napoleão buscava garantir mercados consumidores para as manufaturas 
francesas. 
 



Tais pressupostos foram bem acolhidos pela população e também herdados pela futura Alemanha, que 

se utilizando de uma política nacionalista, pregava, mostrava e discursava que o país estava atrasado 

socialmente e que era preciso recuperar o tempo perdido, fazendo uma política exterior agressiva e 

expansionista. Fatos estes, que acabaram resultando em um grande número de guerras e que deram fama a 

Bismark, primeiro ministro da Prússia e do Império Alemão.  

O motivo das guerras era alegado pelo fato da Alemanha ter se tornando um país capitalista e 

industrializado, porém, sem ter a posse de colônias, tão motivo que prejudicava o desenvolvimento 

econômico do país. “Daí, o agressivo projeto imperial, o propósito constante de anexar novos territórios” 

(MORAES, 2009 p. 69). Vivenciando estes acontecimentos históricos Ratzel vai desenvolver seus estudos 

geográficos, expressando elogios ao imperialismo e expansionismo de Bismark. É na publicação de 1882, 

que Ratzel vai fundamentar a Geografia Humana. 

Essa obra é resultado dos estudos de Ratzel, ao verificar que as condições naturais exercem influencia 

sobre a humanidade. Para ele, tais efeitos atuariam primeiro na fisiologia e depois no caráter e na 

personalidade dos indivíduos da sociedade. “Destes princípios ele partiu para a formulação de leis gerais que 

explicassem as relações entre o homem e o meio natural, indicando que as diferenças existentes entre os 

povos e as civilizações resultam deste relacionamento através dos tempos” (ANDRADE, 2008 p. 85). 

Ratzel considera a sociedade como uma estrutura organizada que mantém relações com o solo, e este, 

que por sua vez, na posse de um Estado, diminui as dificuldades de moradia e alimento. A Geografia 

ratzeliana tem estreita relação entre Estado e solo. Ratzel entende que os territórios são formados, 

constituídos e percebidos por meio das histórias das distintas sociedades, que juntamente como o Estado, ao 

se tornarem estáveis, fixados e assentados ao solo dá significado aos signos e símbolos construídos por um 

povo em um território. Para isso, o homem precisaria saber utilizar os recursos da natureza e obter ao longo 

do tempo o progresso social. Quanto mais intensa a relação de uma sociedade com o solo, mais fácil será 

para ela – sociedade – se organizar, defender o território e constituir um Estado. 

É preciso ter entendimento das relações existente entre o Estado e o solo, para ter idéia clara sobre 

seu conjunto de Geografia Política. “A Geografia política de Ratzel tinha portanto como tarefa demonstrar que 

o estado é fundamentalmente uma realidade humana que só se completa sobre o solo do país” (CASTRO, 

2011 p. 69).Para ele todas as etapas de desenvolvimento dos Estados, mantém com o solo uma vinculação, 

uma ligação, um contato com o solo, que não é visto somente como uma forma superior de propriedade 

fundiária, mas como parte de toda sociedade, alvo de projetos políticos abarcados pelas relações de poder. 

Sobre Ratzel, Andrade (2008 ) afirma: Passou, então, a estudar o Estado, em sua Geografia Política, 

admitindo que este é a sociedade organizada dominando um território; desse modo, a dominação do território 

caracteriza o Estado, dependendo a sua importância da extensão e da situação do território ocupado. Na sua 

teoria política, as noções de espaço e de posição têm maior importância. O progresso ou a decadência de um 



Estado dependeria de sua capacidade de expansão – ampliação do território sob seu domínio – ou de 

redução – diminuição do território dominado [...]. Daí se desenvolveria a idéia do espaço vital, [...] que seria a 

relação entre a população de um Estado e a capacidade de relação do seu território. (p. 85). 

Em conformidade com Andrade (2008), Moraes (2009), vê o território ratzeliano como um lugar de 

condições de trabalho de uma sociedade. A perda desse território seria a maior prova de decadência de tal 

sociedade. Pois, resultaria na falta de espaço para moradia, alimentação e trabalho.  

O conceito de espaço vital de Ratzel, mostrado por Andrade (2008), é visto por Moraes (2009), como 

uma argumentação de equilíbrio entre a população de uma sociedade e dos recursos naturais disponíveis a 

ela, para suprir suas necessidades, definindo, portanto, espaço vital como uma  potencialidade social de 

progressão nos parâmetros territoriais. Com tais postulações, Ratzel não deixou de ser alvo de críticas vindas 

da escola francesa, muito menos de La Blache. Este, que por sua vez, formulou fundamentos para contrapor 

o espírito nacional francês ao alemão. A principal crítica manifestada por La Blache as teorizações de Ratzel 

“dizia a respeito a politização do discurso deste” (MORAES, 2009 p. 98) Ou seja: Vidal acusa Ratzel de usar 

uma ciência, que do ponto de vista la – blacheano, deveria ser neutra, para alcançar fins particulares por meio 

da política expansionista alemã. 

Percebe-se que Ratzel ao elaborar seus teoremas e que fez a Geografia enquadrar o homem sob uma 

óptica política, foi o resultado dos aprimoramentos do legado postulado por La Blache. A Geografia 

apresentada por Ratzel privilegiou o elemento político humano, enquanto o legado geográfico de La Blache 

percebe o homem, desvelando seus costumes e os principais critérios que estabeleceram as civilizações e 

tornaram o mundo povoado, abrindo frentes de estudos para uma gigantesca gama de intelectuais das 

diferentes áreas da ciência, posteriores a ele. 

Em relação a construção epistemológica da Geografia na Idade Moderna, e os principais marcos já 

apresentados foram Kant, Ritter, Humboldt, La Blache e o próprio Ratzel, onde cada qual determinando na 

elaboração de suas teorias um objeto principal de estudo, Bachelard (2011) considera essa situação positiva. 

Pois, a medida que as ciências progridem, novidades são expressas a partir de novos métodos que buscam 

novas posições e novas intencionalidades de conhecimento.] 

Para Silva (2007) à medida que se entende, com Bachelard, o conhecimento como construção, o qual 

se faz por via de conhecimento teórico, está-se negando a possibilidade um real como contemplação. Não se 

parte, contudo, do nada. Quando se comenta algo sobre o mundo, busca-se reconstruir o que já se sabe, se 

faz a reconstrução da história de um conceito particular, ou seja, se faz a recorrência histórica de um saber. O 

que importa, aqui, de modo particular, é entender que esse algo no mundo sobre o qual se quer construir um 

discurso é já algo do mundo da cultura, é algo construído socialmente. 

Assim, o conhecimento científico bachelardiano é contingente e não existe como formular regras sem 

antes conhecer nada. Ou seja, as regras são postuladas a partir do que já se conhece. No caso da 



formulação teórica dos principais nomes da Geografia Moderna, aconteceu justamente pelo fato, de que tais 

polemizaram, reformularam e aprimoraram as teorias de seus antecedentes, a partir de interpretações 

subjetivas, dadas por seus interesses particulares diante dos legados teóricos já postulados. Maiores 

conceitos passam a fazer parte da ciência geográfica, que se encontram no intervalo das Amplas Corografias 

de Kant e Espaço Vital de Ratzel. 

A posição de Bachelard a crítica de La Blache a Ratzel, anteriormente apresentada, fundamenta o que 

ele denota de permanência psicológica. Para o filósofo da ciência, isso significa uma continuação ordenada 

de conceitos que buscam o aperfeiçoamento para constituir uma conceitualização científica, composta de 

várias terminologias, neste caso à Geografia.Portanto, a permanência psicológica de âmbito científico 

geográfico, que se deu por meio de sucessivas racionalizações apoiadas em técnicas experimentais, 

realizada pelos nomes já mencionados da Geografia, é essencial para constituir os saberes dessa ciência. 

Assim, esses saberes serão sempre proporcionais a determinada configuração da realidade, relativa a 

problemas bem direcionados postados por nomes antecedentes, para tentar serem esclarecidos, resolvidos e 

determinados, conforme interpretações e interesses particulares por nomes posteriores. Isso, sempre permite 

buscar, abrir e ampliar o conhecimento e o conjunto de virtudes que compõe a ciência geográfica. 

Pode-se perceber que a situação da ciência geográfica moderna é um processo que passa 

gradualmente de um estado para outro, por uma serie de transformações a respeito do objeto de investigação 

da Geografia. Portanto, o pensamento científico de Bachelard, trata de descobrir, encontrar ou conhecer a 

diversidade, a multiplicidade ou as subespécies do objeto que esta sendo estudado pela Geografia, e, o foco 

do pesquisador em relação a estes muda constantemente, sem a utilização de um método. 

 O objetivo do espírito científico procura ampliar conceitos, e esta ampliação, juntamente com a 

variedade, torna objetivo, tem por fim, ou pretende deixar em testamento esses termo, que numa função ou 

numa relação, pode altamente ser substituído por outros, conforme interesses particulares. Esse fator 

desenvolve a conotação dos conceitos, planeja com antecedência e fomente a matematização da 

experiência. Assim o objeto de estudo da Geografia passa a ser composto de uma diversidade de seres, 

coisas e homens que compõe o espaço. A Geografia passa a acumular vertentes em sua ciência e 

proporcionava resultados que serviriam de apoio para a criação de novas teorias tanto na Geografia e demais 

ciências. 

1. 4  ÉLISÉE RECLUS, PIETR KROPTOKIN E A GEOGRAFIA LIBERTÁRIA: Na tentativa de 

compreender a evolução da humanidade estudando a natureza, Andrade (2008) mostra que na Nova 

Geografia Universal, Reclus faz um corte horizontal da superfície terrestre, dividindo-a em esferas políticas 

sociais e culturais. Já no Homem e a Terra, ele promove um corte vertical de profundidade, onde analisa a 

ação dos homens desde a Pré – História até a época em que viveu e escreveu suas obras. 



Em ambas as obras, Reclus se apresenta como um geógrafo escrupuloso, esmiuçador, cauteloso e 

detalhista, que investiga os processos de interação dos homens e das sociedades com a natureza, sem fazer 

a separação de Geografia Física e Humana. Alem disso, também se dedica em fazer ilustrações 

cartográficas, fato que lhe aproximava do público lhe dando reconhecimento. 

Os temas que os geógrafos deveriam investigar, sob ponto de vista reclusiano iam desde os motivos da 

divisão das classes sociais e as razões de apropriação dos meios de produção de determinadas sociedades e 

a luta das classes dominadas em virtude do poder e do acúmulo de riquezas. Tudo isso, que sendo 

esclarecido, compreendido e entendido proporcionaria aos homens progresso intelectual e social. “Esta 

conclusão resultava de seu cientificismo, isto é, da idéia que a ciência desenvolvida era capaz de solucionar 

os problemas e de aperfeiçoar socialmente os homens, e da sua crença inabalável no progresso”. 

(ANDRADE, 2008 p. 89) Relacionando a expansão colonial e a degradação ambiental com o desenvolvimento 

industrial e a intensificação da população em centros metropolitanos europeus, Reclus estava preocupado em 

demonstrar como que no final do séc. XIX todas as partes do planeta seriam atingidas pelos efeitos do modo 

de produção capitalista. 

Alem disso, Kroptokin corrigiu trabalhos de Humboldt identificando corretamente a posição geográfica 

de rios e montanhas, sendo motivado particularmente para deixar a vida militar e dedicar-se as atividades 

científicas. A posição geográfica da Rússia no planeta ajudou o geógrafo russo a realizar estudos referentes 

ao solo glacial, tentando mostrar resultados que facilitassem as dificuldades impostas pelo clima rigoroso e 

permitisse o desenvolvimento da agricultura no país. 

Para Andrade (2008), Kroptokin, admitindo que a Geografia era uma ciência natural, dividia ela em 

quatro ramos: 1º que a Geografia estudaria as leis que determinassem a distribuição das terras e das águas 

no planeta, bem como as modificações que se processam e se processaram nessa distribuição; 2º o motivo 

de estabelecimento dessas leis e quais os fatores determinantes na formação das montanhas, rios e relevos 

diante das condições meteorológicas; 3º a localização e distribuição dos animais e dos vegetais na superfície 

terrestre, levantando problemas ligados hoje a Biogeografia, em seus dois grandes ramos: a Fitogeografia e a 

Zoogeografia; 4º por fim, o ramo mais importante, que estudava a distribuição dos homens pela superfície 

terrestre. Dando mais saliência ao 4º ramo, Kroptokin investigava a distribuição dos grupos humanos e as 

influências climáticas sobre estes, alem de fazer o estabelecimento da distribuição geográfica das raças 

humanas, religiões, costumes e das formas de propriedades. Também, especulou os obstáculos nas 

construções de cidades e de passividades em fronteiras políticas.  Assim como Reclus, Kroptokin também 

desejava o desaparecimento do Estado, sustentando a luta moral e preparando jovens para “viver em uma 

sociedade livre, aberta a todos os povos, sem ricos e pobres, sem dominados e dominadores e administradas 

por associações e sindicatos” (ANDRADE, 2008 p. 95). Tanto Reclus como Kroptokin são considerados como 

geógrafos libertários, caracterizados por terem influência dialética de Marx e tornar objeto de investigação 



geográfica as classes sociais. Diferente da proposta dos geógrafos conservadores apresentados 

anteriormente, os libertários defendiam pressupostos anarquistas, recusando a convocatória do estado a 

prestar serviços, alem de serem excluídos da vida universitária, ser presos e perseguidos. 

  

CONCLUSÕES: No processo epistemológico da Geografia, o homem nem sempre foi objeto de investigação 

dessa ciência. Ele se torna objeto dela, depois de um longo processo de gradação de conceitos, postulados e 

teorias, resultados estes, do grande esforço de filósofos, naturalistas, historiadores e geógrafos, na tentativa 

de resolver problemas que abarcaram não somente tais áreas, mas que seriam essenciais resolve-los para 

dar contingência científica não só na Geografia, como em outras. 

 Tal esforço é de grande valia, pois forneceu a Geografia em especial, uma vasta gama de temas que 

se verticalizaram e se horizontalizaram em sua árvore epistemológica. Em determinado momento da 

formação da Ciência Geográfica, ficou impossível não tomar como objeto de investigação e de estudo o 

homem. O homem como objeto de estudo geográfico , se torna de grande relevância, pois, traz consigo alem 

de inúmeras questões problemáticas a serem resolvidas, uma situação particular de todas ciência humanas e 

sociais: a convivência das tribos, civilizações, cidades e países com o meio natural. De forma singular, a 

Geografia toma o homem como objeto de estudo a partir da formação das civilizações com La Blache. Este é 

um ícone para essa ciência, pois ele é o primeiro a colocar sob a óptica da Geografia, o homem que é visto 

pela ciência geográfica, sem a possibilidade de viver e se desenvolver unicamente só, vivendo assim em 

civilizações. La Blache foi o precursor da Escola de Geografia Francesa, que levava no cerne de seus 

discursos uma postura possibilista, caracterizada por afirmar que o meio exerce influencia sobre o homem, 

mas que este, dependendo das condições técnicas e do capital de que dispunha poderia exercer influencia 

sobre o meio. 

 No entanto, o problema central enfrentado pela Franca entre os anos de 1800 e 1900 não era a 

questão do espaço, como no caso da Alemanha. Eram sim os problemas sociais oriundos da Revolução 

Francesa. Por tal motivo, os intelectuais franceses que eram apoiados pelo Estado, se preocuparam antes de 

tudo em elaborar proposições que viçassem resolver os problemas sociais. Fato que torna o país como berço 

das Ciências Sociais e da fama a Émile Durkheim. Por outro lado, a Alemanha se deparava com problemas 

relacionados ao espaço. Pois, se tornou um país, apoiado pela força de um Estado Nacional muito tarde, 

quando os demais países europeus já estavam vivenciando a tempo a importância dessa instituição. A fama 

de Bismarck, o grande general de guerra, responsável por constituir o Estado Germânico – Prussiano, não se 

daria se o mesmo não conhecesse de forma tênue os princípios de Ratzel.  

A política expansionista alemã não faria efeito sem a ajuda das teorias elaboradas por Ratzel. Assim, 

percebe-se que o processo de evolução epistemológica da Geografia, que enquadrou o homem sob a óptica 

da política, se refletiu em uma realidade conflituosa, estridente e incomodativa que marcou a Europa do séc. 



XVIII. Se de um lado, tem-se o Possibilismo Geográfico da Escola Francesa de Geografia, cujo Estado 

Nacional inaugurou colônias na Ásia e na África, somente pela ajuda dos estudos sobre civilizações de La 

Blache, por outro lado, temos o reflexo de uma postura epistemológica da Escola de Geografia Alemã; o 

Determinismo Geográfico. 

Essa postura epistemológica diferente da de La Blache e da Escola Francesa, que salientavam que o 

homem teria a possibilidade – Possibilismo – de alterar o meio natural, pregava que as influencias naturais 

exerciam força sobre a humanidade, sustentando que o meio natural seria uma entidade definidora da 

fisiologia e da psicologia humana, bem como determinando as condições de desenvolvimento e progresso 

tecnológico de uma nação. Ou seja: o homem é marcado pela natureza que o cerca. Tais conflitos territoriais 

foram provenientes e podem ser considerados como forma de testes experimentais das teorias dos geógrafos 

que estavam contra – postas e preocupadas com a questão do espaço e da tentativa de saber quais delas 

era mais eficaz. Portanto, pode-se afirmar que o desenvolvimento do legado científico de Ratzel estava 

estritamente relacionado à ocasião histórica de unificação da Alemanha e pelas ações de Bismarck. Ele, que 

foi legitimado pelo Determinismo Geográfico e pela noção de espaço vital, que lhe propiciaram forças para 

conquistar a Alsácia e a Lorena, regiões riquíssimas em recursos minerais e muito importantes para 

impulsionar o progresso humano e a industrialização da Alemanha. É não é por acaso que La Blache critica 

as ações tomadas pelo Estado Nacional alemão, que se constituía. Mais ao fundo, refinado e oculto se 

encontra não somente a busca pela hegemonia entre os Estados na Europa, mas sim, uma disputa acirrada, 

epistemológica e argumentativa entre essas duas escolas da Geografia: O Possibilismo francês e o 

Determinismo alemão.Todavia, essa disputa epistemológica de noções geográficas diferenciadas, teve como 

ponto de início o instante em que o homem vem a se tornar objeto de estudo dessa ciência. Portanto, o 

momento histórico da expansão política dos Estados Alemão e Francês têm mera relação com o processo de 

desenvolvimento epistemológico da Geografia.  

Pois, a formação dessas instituições é fruto de formas de testes e experimentos das teorias geográficas 

que exploravam o espaço e que ao tomarem para si os homens como objeto de investigação proporcionou 

contingência científica a Geografia, enriquecendo-a por meio da somatização de teorias e conceitos, que se 

verticalizaram e se horizontalizaram em sua árvore. As críticas de La Blache a Ratzel também foram de 

grande importância. Pois, na medida em que estas aconteciam, o francês procurava enriquecer seus 

discursos aprimorando a estrutura da formação da ciência geográfica, bem como postando sua postura 

possibilista em uma posição particular dentro dessa ciência. Também Ratzel fez o mesmo. E, tentando 

colocar o determinismo a cima do possibilismo, motivou a monarquia alemã a constituir o Estado Nacional. 

Isso acontecendo somente por que: quando o homem tornou-se objeto de investigação da Geografia, cujo 

responsável foi La Blache, Ratzel percebe que pode ser superior a ele em instâncias científicas, fazendo de 

suas teorias algo mais útil do que apenas demonstrar como o homem se espalhou pela superfície terrestre. 



Ratzel elaborou pressupostos que ensinaram, explicaram e demonstraram o que, e como fazer, para uma 

nação desenvolver-se politicamente, economicamente e socialmente. Portanto, o homem sendo um marco na 

evolução científica da Geografia, o torna com este atributo, somente por que; quando ele é enquadrado pela 

ciência geográfica e pela política, transforma a Geografia não mais somente em um agregado de 

conhecimentos riquíssimos que estuda os elementos físicos das paisagens. Mas, sim em um manual de 

controle e soberania dos Estados, onde no índice copêndico se encontram termos como: território, poder, 

política, relações sociais e estados. 

A disputa epistemológica promovida entre o possibilismo e o determinismo acabou por configurar 

territorialmente o planeta, tendo como ponto de partida as relações intrínsecas de pensamentos e idéias dos 

geógrafos, que se refletiram na tomada de decisões dos Estados Modernos a par das escolhas coloniais 

continentais, que inauguraram modos de vida distintos, culturas, hábitos e costumes, cujo elemento central de 

tais promoções foram as relações sociais e de poder que se deram através do processo histórico. Todavia, 

discordando das afirmativas apresentadas por La Blache e Ratzel, que colocam o homem sob um campo de 

influencia e controle – civilizações e estados – os geógrafos libertários, Reclus e Kroptokin, negam a 

importância de tais instituições para mostrar que o homem que vive sem a determinação e influencia de um 

Estado, pode evoluir intelectualmente e desvendar as problemáticas do poder inerente das relações sociais, 

controladas e manipuladas pelos diferentes atores, que ocupam cargos com nomes diferentes, mas que 

permanecem com as mesmas funções e objetivos, para estabelecer índoles e personalidades individuais ou 

coletivas nos sujeitos ou grupos, que formam uma nação, para assegurar o controle e espalhar os pontos de 

interesse territoriais. No entanto, os geógrafos clássicos como os libertários, foram essenciais na construção 

epistemológica da Geografia, por meio de seus discursos e das sistematizações teóricas, que muitas vezes 

resultaram em sentenças estridentes. Pois, vezes causavam conflitos e tumultos alem de colocar a sociedade 

científica e academia em uma situação de dúvida ao decidir qual seguimento geográfico optar, já que a 

Geografia se tornou uma ciência, a partir da modernidade, preocupada em investigar as relações sociais e de 

trabalho, a origem do poder e dos Estados, alem de estudar todos os objetos físicos e naturais da superfície 

terrestre. Em relação ao surgimento do Estado Moderno e o desenvolvimento epistemológico da Geografia, 

conclui-se que: o crescimento intelectual e particular dos precursores da Geografia, que foram abordados 

nesse trabalho, progredia na medida em que as teorias se confrontavam ou se requintavam umas as outras, 

mas que isso, só teve origem, porque cada autor, em sua subjetividade interpretativa, teve a intenção de 

privilegiar a si e a ciência geográfica. 

Os membros do poder estatal utilizando-se dos pressupostos dos Geógrafos Clássicos para dar 

sistematicidade, organização e controle no território sob influencia de um Estado, lhe davam méritos e 

reconhecimentos, alem de promover o desenvolvimento da ciência geográfica, a fim de mostrar qual delas – 

possibilismo ou determinismo – era a mais segura e de maior potencialidade a um Estado Nação. Já em 



relação aos geógrafos libertários, os Estados nacionais de qualquer país, poderiam ter o conhecimento deles, 

para evitar revoluções sociais e colocar a população a seu favor. Todavia, as duvidas e os resultados 

experimentais das teorias verticalizaram e horizontalizaram, dando conteúdo e volume a árvore científica da 

Geografia na Idade Moderna e Contemporânea. Por traz das tomadas de decisões políticas dos estadistas 

europeus, principalmente dos franceses e alemães, estava a forte presença de geógrafos dedicados que 

realizavam o trabalho árduo de escrita e leitura, tanto de livro como das teorias de seus oponentes, dessa 

disputa epistemológica, que só fez beneficiar a configuração territorial mundial. 

O papel que tiveram esses geógrafos foi de muitíssima importância. A dedicação deles na elaboração 

de suas teorias, assegurava às autoridades políticas das nações, o caminho mais firme, seguro e beneficiador 

em relação a sistematicidade e funcionamento das instituições estatais, às quais, tiveram nítida progressão 

na Idade Moderna, época em que a Geografia toma para si, importantes  objetos de estudo; o homem, o 

estado e a política, todos estes impregnados pejorativamente de relações sociais, econômicas e políticas. 
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