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Resumo 

 

Esta comunicação apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de Iniciação Científica 

empreendida junto ao Laboratório de Geo-Iconografia e Multimídias (LAGIM), do Departamento de 

Geografia, na Universidade de Brasília, Brasil. A pesquisa incide em simultâneos dois aspectos da 

chamada História das Ideias, aparentemente ainda constando subexplorados no âmbito, em 

especial, da Geografia Latino-Americana. Os vieses que permanecem à espera de desvendamento 

dizem respeito, primeiro, à documentação historiográfica sobre transições epistemológicas 

verificadas em discursos de personagens praticantes da Geografia Física, e, segundo, à proposição 

de um protótipo metodológico para isso; ou seja, uma processualística técnica “geral” (e, portanto, 

passível de replicação em outros casos de pesquisa análogos). A produção de historiografias com o 

especial propósito de identificar aquelas transições cumpre a função, grandemente esclarecedora, 

de inventariar os modos como a tradição científica – e o rompimento com ela – foi assimilada e 

praticada nas cenas domésticas, via exame particular da obra de seus agentes. E isso porque a 

produção textual de certos personagens tende a se enquadrar muito bem como 

(concomitantemente) um produto da incorporação de ideários e um veículo potencial de sua 

retransmissão. A pesquisa que vimos executando prevê a composição de um banco de dados 

referentes à obra de um eminente geomorfólogo brasileiro, Aziz Nacib Ab’Sáber (1924-2012). 

Diagnósticos feitos, por exemplo, a partir de uma amostra de suas publicações entre os anos 1940 e 

1960 nos autorizam sustentar que a obra veicula sinais bastante emblemáticos da incorporação do 

chamado “estilo clássico”; quer dizer, a assimilação dos procedimentos e estilos típicos da escola 

francesa de estudos monográficos: as expedições a campo, o recurso à fraseologia das ciências 

naturais e o hábito de um estilo descritivista (inventariante e/ou literário). Do ponto de vista do 

método, a pesquisa compreende duas frentes de abordagem. Pela primeira, fazemos a demarcação 

de parâmetros interpretativos – no caso, identificando em literatura respaldada nacional e 



internacionalmente o que podemos chamar “atributos gerais” (forçosamente consensuais) das 

tradições de pensamento geográfico “clássico” e “crítico-pragmático”. Logo, por este viés 

metodológico o que fazemos é instituir as balizas a partir das quais uma dedução sobre os 

alinhamentos circunstanciais do personagem possa ser feita com razoável segurança. Já com 

respeito a segunda frente, derivada da primeira, testamos a viabilidade do emprego de uma “matriz-

padrão” de dados que, uma vez localizados/recolhidos nas publicações do autor sob a forma de 

expressões linguísticas de que este se valeu, servem de base a um argumento a propósito da 

vinculação do personagem com aqueles estilos. Pensamos que uma pesquisa deste teor, além de 

cumprir o préstimo de contribuir aos estudos de História da Geografia (e, especialmente, mediante a 

opção por estuda-la pelo ângulo de seus agentes), pode auxiliar a démarche de investigações afins, 

porquanto ofereça um modelo sistemático para esquadrinhar discursos e, por eles, insinuar filiações 

teórico-filosóficas. 
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Introdução 

 

No Brasil é já suficientemente abundante o número de pesquisas consagradas ao que ficou definido 

como “História do Pensamento Geográfico” (HPG). São Dissertações de Mestrado e Teses de 

Doutorado defendidas deste os anos 1980; sendo que num especial percentual delas (talvez ainda 

hoje superior ao seu terço) o que se empreende é o exame da obra de um personagem em especial 

– mormente, um geógrafo cuja produção intelectual foi significativamente relevante em dada 

circunstância (ou, quem sabe, foi curiosamente desdenhada numa certa conjuntura). Portanto, o 

propósito destes trabalhos acadêmicos particularmente enquadrados num objetivo, digamos, 

“biográfico-epistemológico” é o de trazer à tona (ou fazer ver) os aspectos pelos quais possamos 

afiançar a relevância daquela obra autoral. Ou seja, há como que uma intenção de documentar o 

papel jogado por notáveis personagens. Papel este que pode, por exemplo, ter significado a difusão 

de saberes geográficos; quer interpretemos esta difusão “indiretamente” – porque, por exemplo, o 

personagem empregou, com convicção e desenvoltura, linguagens ou técnicas –, quer 

“diretamente” – casos em que o personagem explicitou, sob a forma de um discurso apologético, o 

valor que enxergava nos préstimos de conceitos ou instrumentos (REIS JR, 2011). 



Por outro lado, a despeito do já expressivo contingente de trabalhos, ainda não se encontra na atual 

literatura em língua portuguesa substancias contribuições para uma sistematização ou regramento 

procedimental das pesquisas desta ordem. Quer dizer, embora os estudos tópicos prevejam, é 

claro, a redação de seções introdutórias ao longo das quais o pesquisador noticiará os expedientes 

metodológicos a que recorreu para efetuar as análises previstas (de discurso, de contexto), até o 

momento a ninguém ocorreu, sequer, reunir essas impressões autorais de método sob um mesmo 

título de livro. Resulta disso uma embaraçosa situação de semiamadorismo, em que os 

pesquisadores, por esforços independentes, tateiam/intuem a ordem das ações e o grau de rigor 

com que as executarão – algo que já se encontra documentado, por outro lado, em certas 

comunicações de congresso (REIS JR, 2007b; 2008; 2009). 

É preciso entender que em se tratando de uma pesquisa dirigida à escala dos personagens, o 

cuidado com a ponderação das informações deve ser redobrado. E isso porque o personagem, 

conquanto profissional da ciência, pertence irremediavelmente à condição de entidade volúvel; logo, 

nem sempre conseguirá manter-se perfeitamente escrupuloso na enunciação de suas impressões. 

Bem, e este fato interpõe, como se depreende, um obstáculo ao trabalho do historiógrafo: que 

confiança depositar nas textualizações identificadas, se elas, numa probabilidade não desprezível, 

podem veicular uma ideia não conscientemente deliberada pelo personagem redator? 

A esse respeito, um expediente não incomum é o de pré-estabelecer um conjunto de “cláusulas 

capitais” vinculáveis a um determinado “tipo identitário” de sistema de pensamento. Assim, desde 

que suficientemente localizados no discurso do personagem (“frequência textual”), os atributos 

derivados das cláusulas autorizarão o “historiógrafo-intérprete” a apontar seu alinhamento com 

aquele tipo. Exemplo: uma vez identificada como “cláusula capital” do positivismo lógico o atributo 

do apriorismo (dada a figura dos enunciados protocolares), e identificada no discurso do “autor-

geógrafo” uma explícita e frequente inclinação para o emprego de protótipos interpretativos (ou, 

modelos), o historiógrafo-intérprete pode estar seguro de ter detectado um elemento neopositivista 

na obra de seu personagem. 

No entanto, cabe aqui frisar as adjetivações enunciadas acima: deve ser explícita e frequente a 

inclinação. Bem, isso significa que o intérprete precisará sustentar sua “hipótese de 

correspondência” (tipo identitário  cláusula  atributo  discurso) a partir, irrevogavelmente, de 

uma amostra substantiva de trechos ilustrativos; sendo que esta “substância” tem de querer dizer, 

ao mesmo tempo, uma correspondência realmente perceptível (isto é, detectável, sem esforço, nas 

próprias palavras do autor) e uma correspondência suficientemente replicada – ou seja, verificável 

em mais de um registro e durante alguns seguidos anos: o que chamamos “frequência textual” 



(REIS JR, 2008). Assim, como se presume, a sistematização, o regramento procedimental 

(mencionados há pouco), teriam de favorecer de alguma maneira a apreensão desses sintomas de 

inclinação. Trata-se, pois, de um esforço metodológico do qual o historiógrafo-intérprete não pode 

se furtar. 

 

Tipo identitário Cláusula Atributo Discurso 
 

Positivismo 
Clássico 

 

empirismo 
 

expedição a campo 
 

“[...] coletamos, in situ, amostras 
do material localizado.” 

 

Quadro: Exemplo de “hipótese de correspondência” 

 

1. Demarcação do objeto de estudo e justificação de sua relevância 

 

A pesquisa de Iniciação Científica, em que estão envolvidos alunos de graduação do Curso de 

Geografia da Universidade de Brasília (UnB), enquadra-se no âmbito da chamada “HPG”. De certa 

forma, poderíamos tratar esse âmbito como estando enquadrado dentro do grande alcance da 

História das Ideias – de tradição mais longeva. Mas, em particular, a pesquisa de que falamos 

explora o ângulo das transições epistemológicas – atestadas, estas, por uma análise detida de 

obras de autores-geógrafos. Noutras palavras, toma-se sua produção textual como, primeiro, um 

produto de assimilação de ideias de época e, segundo, um veículo potencial retransmissor das 

mesmas. 

No caso da ciência geográfica, o subcampo da Geografia Física raramente é investigado sob as 

perspectivas da história e da filosofia da ciência – o que é lastimável, porque os estudantes, por 

conseguinte, nem sequer tendem a suspeitar que os estudos do subcampo (fenômenos mecânico-

naturalistas) dependem de antecedentes e incorporam preceitos. Isto é, não lhes ocorre considerar 

que também a Geografia Física está sujeita a uma evolução paradigmática; evolução feita de 

conflitos conceituais e episódios de impasse teórico. 

Para nossa pesquisa, particularmente, foi desenhado um plano macroscópico. Isso em virtude da 

pretensão de cobrir, com os anos (conforme novos graduandos interessados pelo tema venham a 

ser arregimentados), a obra de vários geógrafos físicos brasileiros. Mas nesses primeiros nove 

meses de execução o projeto debruçou-se, em especial, sobre uma amostra de documentos 

textuais que nos pareceu potencialmente ilustrativa: a partir de textos distribuídos ao longo de cerca 

cinco décadas (do final dos anos 1940 ao início dos 2000), compusemos um banco de dados 

referentes à quantificação/qualificação da obra de um eminente geomorfólogo brasileiro, Aziz Nacib 



Ab’Sáber (1924-2012). Ab’Sáber foi um geógrafo formado aos modos do estilo clássico; quer dizer, 

incorporou os procedimentos e estilos típicos da escola francesa de estudos geográficos: a 

valorização das expedições a campo, o exercício dos inventários minuciosos, a divulgação de 

informações numa narrativa literária. Na intenção de diagnosticar em sua obra os sintomas 

emblemáticos dessa incorporação discursiva (assim como detectar, eventualmente, sinais de 

inflexão na ideia de ciência ou no emprego de teorias), demos início a uma avaliação sistemática de 

algumas de suas principais publicações. [Em última análise, a investigação, uma vez mergulhando 

em discursos inscritos dentro de um suficientemente distendido lapso temporal, procuraria por 

nuances, ou “transitoriedades”, tanto quanto por centralidades, ou “persistências” (REIS JR, 2006).]. 

Pensamos que uma pesquisa com esse escopo contribui aos ainda insipientes estudos de história 

da ciência geográfica no Brasil – e, sobretudo, porque o ângulo que optamos é o do “personagem-

difusor”, cujos argumentos nos podem apontar articulações e correspondências (respectivamente 

foucaulteanas e koyreanas) do tipo “discurso  contexto”, ou “conceito científico  sistema 

filosófico”. Ademais, posto que a pesquisa também se definiu o desafio de conceber/testar um 

protótipo instrumental para a análise dos textos autorais, entendemos que o projeto guarda uma 

serventia potencial complementar: a de estabelecer um parâmetro técnico-operacional para o 

expediente de interpretar documentos textuais com estes fins precisamente de diagnóstico e 

classificação. 

 

2. Elementos de fundamentação teórica 

 

2.1 Demarcação das cláusulas gerais 

 

Como referido antes é procedimento de fundamental importância estabelecer (como primeiro passo) 

as cláusulas inerentes ao estilo de pensamento que se quer verificar presente no discurso de nosso 

autor-objeto. Sem isso não temos como garantir a credibilidade das afirmações em torno de sua 

inclinação teórico-filosófica. 

Deste modo, constando de nossas táticas metodológicas, foi executado um estudo a propósito das 

características mais emblemáticas dos estilos de pensamento “clássico” e “crítico-pragmático”; a fim 

de que, em seguida, deduzidos os atributos atinentes a esses estilos, pudéssemos exercitar seu 

rastreamento junto ao discurso de Ab’Sáber. 

[Os tipos de fonte a que recorremos para localizar/demarcar as cláusulas foram, essencialmente, 

duas espécies de literatura; quais sejam: compêndios ou livros-texto de cunho historiográfico, mas 



em língua estrangeira (sobretudo franceses; posto que ainda sofremos, no Brasil, de uma rarefação 

desta natureza de literatura em idioma vernáculo) e artigos que tratam, direta ou indiretamente, da 

caracterização de certas escolas de pensamento geográfico.]. 

 

2.1.1 O estilo clássico 

Tributária de duas grandes heranças procedentes da fase de consubstanciação da ciência ocidental 

moderna, a Geografia Clássica (GC) apresenta como aspectos de identidade: 1º) um típico 

raciocínio sistematizador (legado de uma filiação junto às Ciências Naturais); e 2º) uma típica 

narrativa retórica (espólio resgatado, por sua vez, das Humanidades). Mas o que parece render 

peculiaridade à ciência geográfica é o fato de que, a partir dessa dupla herança, as contingências 

engendraram para ela uma série de características resultantes da miscigenação variada entre 

aquelas duas ascendências. E, possivelmente, as mais emblemáticas sejam estas: a) descritivismo 

inventariante e literário (síntese dos procedimentos copiados da Botânica, tanto quanto da História); 

b) juízo classificador e tipológico (prova da aproximação empreendida com a Geologia); c) 

interpretação dos fatos no campo (sinal da incorporação do positivismo clássico e sua exaltação dos 

testemunhos empíricos); e d) composição de estudos tópicos (similaridade com os procedimentos 

etnográficos da Antropologia) (DENEUX, 2006; REIS JR, 2011). 

Esses quatro atributos (“descritivismo...”, “juízo...”, “interpretação...” e “composição...”) apontariam, 

então, as cláusulas capitais do período classicista da Geografia – e isso, posto que se admite, com 

razoável consenso, estar a Geografia Clássica substancialmente assentada sobre um alicerce 

filosófico do tipo positivista. E como, realmente, este “tipo” associa-se àqueles atributos, uma lógica 

de correspondência permite-se insinuar suficientemente (KITCHIN, 2006). Por conseguinte, se 

diagnosticada uma “sintonia” (desde que, é claro, “explícita e frequente”) das expressões 

linguísticas utilizadas por nosso personagem com os atributos enumerados acima, a hipótese de 

correspondência será confirmada. 

A Geografia Física apreendida por Ab’Sáber em sua formação conservava, como se depreende, os 

signos da chamada “escola francesa” – tributária, ela mesma, de trabalhos e lições de grandes 

patrões. Na verdade, a Geografia Brasileira dos anos trinta e quarenta, especialmente no que se 

refere aos estudos fisiográficos, devido a uma circunstancial ausência de autonomia, será aluvião 

de saberes originalmente concebidos fora. Por essa razão, nossos geógrafos receberiam e 

praticariam ideias cuja fonte remontava a vários mandarins: Willian Morris Davis, Walter Penck, 

Lester King (VITTE, 2011). Um jovem Ab’Sáber acabaria herdando, pois, essa tradição que é 

“clássica” mas multíplice, ao mesmo tempo. 



 

2.1.2 O estilo crítico-pragmático 

Essa modalidade (“híbrida”) de estilo de pensamento é definida, a bem dizer, a partir da 

convergência de dois outros que lhe são precedentes: o estilo radical e o estilo teorético. Nesse 

sentido, um discurso crítico-pragmático seria, por conceito, “de segunda-ordem”, de vez que 

sintetizaria, concomitantemente, a postura exegética (intransigente com feitos omissos ao quadro 

socioambiental) e o juízo prático (obstinado pela intervenção eficiente – guiada, esta, por 

prototipagem teórica). O que acontece é que se deu um caso, em especial, que veio a exprimir 

bastante bem o campo de possibilidades da confluência mencionada: o discurso ambiental. Quer 

dizer, uma das formas emblemáticas do discurso crítico-pragmático veio a ser aquela pela qual os 

praticantes/militantes, executando análises diagnósticas sobre as condições de uso do espaço, não 

só reivindicaram como propuseram ações em prol da chamada “questão ambiental” – mote em 

função do qual logo seria permitido falar numa “geografia socioambiental”. Numa versão um pouco 

caricatural, mas nem por isso desprovida de verdade, é como se, a partir de certo momento, tivesse 

surgido um “geógrafo físico engajado”; um tipo de personagem que, não obstante sua identidade de 

cientista do quadro natural (reverente, portanto, aos protocolos do raciocínio sistematizador), emitirá 

– na qualidade, digamos assim, de “atitudes complementares” – juízos censores e prescrições 

corretivas; sendo assim, transcendendo os meros/esperados laudos periciais. 

Por consequência, uma Geografia Crítico-Pragmática de linhagem ambiental (GCPa) parece possuir 

os seguintes aspectos identitários: 1º) levantamento e denúncia de ações danosas sobre o quadro 

ecológico, porém sem abandonar a praxe dos saberes sistemáticos para a caracterização do 

mesmo; 2º) relativa desconfiança dos modelos teóricos que possam negligenciar demasiadamente 

os processos de ordem econômica, política e sociocultural; e 3º) recomendação de posturas ou de 

atitudes no sentido de suspender os processos entendidos como socioambientalmente ofensivos. 

Numa virtual história da Geografia Física Brasileira (ainda por ser inventariada), é possível que 

alguns notáveis personagens estrangeiros – de uma já bem outra geração, pós-clássica – surjam 

como agentes que espargiriam ideários modernizados. Sabemos pelo menos que, nas terras 

brasileiras (voltando a abusar da caricatura), certos geógrafos físicos “de esquerda” plantaram suas 

sementes: nomes do naipe de Jean Dresch e Jean Tricart, que, militando a contar dos anos 1960, 

influenciariam grandemente nossos geógrafos patrícios da década dos oitenta (MENDONÇA, 2001). 

E um amadurecido Ab’Sáber acabaria herdando, vez outra, uma vertente que era, agora, “híbrida” 

mas original, ainda assim. 

 



3. Materiais e métodos 

 

O projeto conta com a participação de dois alunos de graduação; sendo que a cada um deles foi 

delegada uma função específica. Um graduando recebeu a especial incumbência de examinar as 

publicações de Ab’Sáber; enquanto ao outro coube fazer um rastreamento da literatura que, de 

alguma maneira, estabelece (direta ou indiretamente) os atributos inerentes às tradições de 

pensamento geográfico – demarcando, assim, uma espécie de “literatura-guia”, de onde extrair os 

parâmetros a serem (ou não) detectados na obra de Ab’Sáber. Do ponto de vista da sistematização 

dos dados, ambos lidaram, para suas respectivas leituras, com fichas analíticas pré-concebidas. No 

entanto, visto que este protótipo instrumental precisava ser confrontado com o conteúdo de 

documentos concretos, o plano foi que os alunos remoldassem/sofisticassem as fichas à medida 

que as fizessem interagir com seus objetos de leitura. Sendo assim, um “protótipo definitivo” 

tenderia a advir após alguns meses de trabalho. 

A bem dizer, o aluno especialmente incumbido do rastreamento da literatura-guia esteve ocupado 

com a definição de uma “tipologia de discursos geográficos”, digamos assim. E sua atribuição previa 

a delimitação de atributos inerentes ao período “clássico” da História da Geografia (anos1870-

anos1950) – decurso que instituiu os instrumentos tradicionais de inventário na prática geográfica –, 

mas também aqueles intrínsecos ao período “pragmático” (anos1960...) – marco a partir do qual se 

instauraram as competências do planejamento e da gestão na prática geográfica. Neste sentido, a 

tarefa de um aluno jogava o papel decisivo de viabilizar os diagnósticos interpretativos que o outro 

aluno teria de fazer, visto que virtuais detecções de mudança de paradigma ou complexificação no 

pensamento de Ab’Sáber seriam mesmo melhor apontadas à base desta parametrização teórica 

preliminar, grandemente subsidiária. 

Foram três as etapas procedimentais cumpridas por este aluno: vistoria do material, inspeções 

bibliográficas e sistematizações redacionais. Quando da “vistoria” deram-se: 1º) um levantamento 

das publicações potencialmente significativas; 2º) identificação e seleção de documentos textuais 

referentes às escolas de pensamento geográfico (“epg’s”), a fim de legitimar as interpretações 

epistemológicas; e 3º) pré-organização de “dossiês-inventário”, a serem sistematizados 

posteriormente, quando da divulgação dos diagnósticos sobre os vínculos entre discurso autoral e 

epg’s. (Esta etapa, em especial, previa a composição de um amplo banco de dados, o qual deveria 

ser gerado a partir de pesquisas online, de vez que se constituem num meio expedito de revistar 

catálogos de bibliotecas universitárias e de editoras.). Quando das “inspeções” houve: 1º) leituras 

panorâmicas (com a definição dos textos cujos trechos e passagens – percebidos nesta leitura 



preliminar – pareceram servir como explanação sintomática de dada vertente teórico-metodológica); 

e 2º) leituras detidas, propriamente (já com o “fichamento” sistemático dos documentos textuais, e 

as ocasionais extrações de trechos que de fato comprovassem ser bastante ilustrativos das 

tendências epistemológicas, tanto quanto das transições entre elas). Executadas essas leituras 

consecutivas, pretendeu-se computar “tipos de discurso”; ou seja, classes de conteúdo num modelo 

que poderia, talvez, servir de padrão para outros estudos de historiografia e epistemologia. 

Finalmente, quando das “sistematizações” ocorreu o cotejamento das publicações sistematicamente 

fichadas e a ordenação dos conteúdos em tópicos, para fins de composição de relatórios 

interpretativos, dossiês abertos e textos para divulgação em meios científicos. 

Já a aluna incumbida de examinar as publicações de Ab’Sáber executou um plano de trabalho 

relativamente mais amplo. Além da análise da obra do autor-geógrafo (amostrada, 

aproximadamente, entre os anos cinquenta e noventa do séc.20), um diagnóstico sobre os nexos 

possíveis entre padrão epistemológico e discurso autoral, no tempo. Mediante o expediente de 

reuniões quinzenais, esta aluna recebia os subsídios informativos resultantes daquela outra 

investigação paralela, descrita acima. Sendo assim, ela pôde concentrar-se numa avaliação 

diligente dos textos de Ab’Sáber, se servindo dos parâmetros histórico-epistemológicos até então 

levantados pelo colega, e, em seguida, identificando sintomas ou interpretando virtual evolução de 

pensamento nos textos sob sua responsabilidade. 

Foram quatro as etapas procedimentais cumpridas por esta aluna: vistoria do material, inspeções 

bibliográficas, análise do material e sistematizações redacionais. Quando da “vistoria” deram-se: 1º) 

a identificação e a seleção da produção bibliográfica do autor-geógrafo; e 2º) a pré-organização de 

“dossiês-inventário” – empreendida de modo idêntico ao que foi descrito antes, para o caso do 

rastreamento da literatura-guia. Quando das “inspeções”, também houve os mesmos dois tipos de 

leitura (consecutivos) referidos há pouco. Quando da “análise do material”, o que se deu foi um 

confronto entre as informações “normativas” (acerca das características peculiares às epg’s) e 

aquelas de fato extraídas dos textos inventariados e fichados: propriamente o “discurso autoral”. 

[Como se presume, esses textos diriam respeito à(s) forma(s) pela(s) qual(is) Ab’Sáber entende e 

trata, em termos de investigação científica, o objeto geográfico.]. Por fim, quando das 

“sistematizações” ocorreram os mesmos procedimentos de aferição comparativa e organização 

redacional previstos para o outro aluno. 

 

Cabe mencionar que o contato com documentos textuais de autoria de nosso autor-geógrafo foi 

grandemente favorecido pela (muito feliz) edição de “A obra de Aziz Nacib Ab’Sáber” (MODENESI-



GAUTTIERI et al., 2010). O volume, que, ademais, vinha acompanhado de um dvd com as versões 

digitalizadas de textos de Ab’Sáber, acabou poupando-nos o trabalho de ter de rastrea-los muito 

além do acervo da Universidade de Brasília (o qual, efetivamente já o sabíamos, não contava com 

número tão expressivo de publicações suas). Deste modo, praticamente a totalidade de textos 

examinados de Ab’Sáber foram obtidos graças à antologia reunida neste providencial volume. 

 

3.1 O protótipo instrumental 

 

De início foi indicado aos alunos um modelo simples de “fichamento” a fim de que, por ele, se 

guiassem no processo de coleta sistematizada de informações – tanto da literatura-guia, quanto das 

obras propriamente do autor-geógrafo. No entanto, pelo fato de que a versão preliminar deste 

protótipo não previa (nem poderia, a essa altura, prever) o refino que naturalmente ocorreria ser 

necessário (tão logo os estudantes executassem as primeiras leituras detidas), o modelo de partida 

recebeu uma imediata reforma. Descreveremos os elementos que se mantiveram e aqueles que se 

intuiu serem interessantes de agregar ao protótipo. 

A versão preliminar do instrumento previa três tópicos gerais: “Identificação Geral”, “Sinopse” e 

“Rastreamento”. Logo, por eles, mas sem ainda qualquer estímulo direto a tratamentos mais 

depurativos, o historiógrafo-intérprete enquadrava o documento textual procedendo a três sortes de 

dado identitário: 1ª) título, autoria completa e fonte precisa do documento (quer dizer, a natureza do 

veículo de publicação – esclarecendo, inclusive, pormenores do volume editado, tais como 

paginação e possível série); 2ª) muito sucintamente – porque isso poderia servir para uma futura 

classificação geral dos documentos –, a descrição do “teor” do texto examinado (ou seja, uma 

qualificação feita em linhas gerais, com o propósito de – no caso, por exemplo, de revisões, 

revistorias ou caracterizações sintéticas – auxiliar na identificação do material arquivado); e 3ª) em 

duas etapas, localização (no caso, em especial, de textos de Ab’Sáber) de trechos pelos quais o 

autor parecesse exercitar um “raciocínio interpretativo”, e de trechos que pudessem claramente 

revelar um seu “estilo de argumento”. 

Mas nas primeiras reuniões de acompanhamento já viria à tona a insuficiência do modelo. Sendo 

assim, compatibilizando sugestões pessoais de um e outro discente, procedeu-se à sofisticação e 

execução de um protótipo já mais bem depurado. Daí em diante, com efeitos satisfatórios, as 

leituras detidas foram operadas à base de uma ficha circunscrevendo outros tópicos: além da 

identificação e sinopse (os elementos que se mantiveram intactos), bipartimos o tópico 

“Rastreamento” e incluímos o que chamamos “Apreciação”. Esmiucemos as vantagens obtidas. 



Passou a ser previsto (mas apenas como “uma” primeira incumbência) que o leitor procurasse 

identificar aquelas duas sintomatologias mencionadas: raciocínio interpretativo e estilo de 

argumento. Pelo primeiro, significando a busca por passagens textuais indicativas de um autor 

ensaiando alguma espécie de diagnóstico; sendo que poderiam nos bastar, para isso, trechos em 

que o personagem provasse ao menos “certa habilidade interpretativa” (expressão grafada na 

ficha), de cunho conceitual ou técnico. Em outras palavras, uma espontânea demonstração de sua 

competência no emprego de vocabulário teórico ou instrumental analítico poderia nos servir de pista 

crucial de um possível alinhamento metodológico – e, bem entendido, não exigíamos que, a partir 

delas (linguagens ou ferramentas), o autor precisasse discursar em tom necessariamente 

“conclusivo” ou peremptório (o que configuraria, aí sim, uma habilidade já bastante experimentada 

no tempo). No que diz respeito, por sua vez, ao “estilo de argumento”, isso significou a busca de 

terminologias mais especialmente taxativas de um alinhamento epistemológico; quer dizer, 

terminologias estas já, por sua parte, deflagradoras de uma evidente inclinação do autor para o 

âmbito discursivo de uma ou outra particular epg. Ilustrando os estilos de indício que esperávamos 

localizar (e por eles responder às respectivas duas sintomatologias referidas), poderíamos nos 

deparar, por exemplo, com os seguintes dois estigmas (aqui meramente hipotéticos): 1º) uso de 

expressões próprias da ciência geológica ou, quem sabe, de expedientes típicos do trabalho de 

campo em Botânica; e 2º) afirmações em tom de protesto ou apologia, em contrariedade ou apoio a 

uma postura/engajamento do profissional geógrafo. E reparemos que por esses dois exemplares de 

indício poderíamos entrever, por um lado, a familiaridade adquirida com o idioma de outras 

disciplinas (no caso, ciências naturais) e, por outro, a tomada de conhecimento sobre mudanças 

infligidas à “tradição” das práticas geográficas. Se por ventura detectados, seriam dois sintomas 

relevantes para apontar a natureza do pensamento do personagem. 

Quanto à outra incumbência – prevista, então, como o segundo aspecto a ver com o tópico 

“Rastreamento” –, interpomos um item à ficha pelo qual o intérprete teria toda a liberdade de, uma 

vez deparando-se com um tipo de informação “imprevista”, nomea-la livremente (em seguida, 

extraindo a série de trechos que a evidenciaria e – quem sabe, se ainda recorrente em próximos 

documentos – a corroboraria). Para exemplificar isso, podemos mencionar aqui um lance de fato 

ocorrido (não se tratando, assim, de mero caso hipotético): sob a consequente designação 

nominativa de “pensamento híbrido”, o encontro com um personagem que parecia conciliar um 

estilo de pensamento tipicamente estribado em saberes sistemáticos e de ordem naturalista (que 

lhe facultava, naquela circunstância, a descrição de formas e processos segundo os protocolos 

técnicos e linguísticos da ciência experimental) com um estilo de pensamento claramente afetado 



por um pendor ideológico (que naquela mesma circunstância terminou dirigindo o discurso do autor 

no sentido de um juízo censor de tonalidades ambientalistas). 

Por fim, a inclusão do elemento “Apreciação”. Este foi sugerido/pensado a fim de que os alunos 

pudessem tecer um comentário de desfecho: a cerca, por exemplo, do alinhamento epistemológico 

demonstrado, do sistema de pensamento desvelado. Mas, mais do que isso, este tópico da 

apreciação autorizava um ensaio opinativo – quando o discente leitor, intérprete, teria a liberdade de 

exprimir sua intuição circunstancial sobre o quanto a (suposta) filiação teórico-filosófica de fato 

estaria ali condicionando a natureza dos argumentos detectados. No final, então, nosso protótipo 

mais depurado previa, como itens de complemento, o que chamamos “Rastreamento Induzido” 

(procura do raciocínio interpretativo e do estilo de argumento), “Rastreamento Autoral” 

(incorporação de novas e potenciais informações-chave), mais uma caixa de texto que arrematava o 

fichamento – sendo que nesta, afinal, o intérprete concebia um parágrafo, traçando, em linhas 

gerais, o perfil de personagem especialmente presente naquele específico documento examinado. 

Como se depreende, casa unidade de ficha era um “estado”; fase ou ponto, dentro de uma linha 

temporal de evolução de pensamento. 

 

4. Análise de resultados parciais 

 

O principal empenho nessa experiência de pesquisa no âmbito da HPG está na geração de um 

documento final, útil ao auxílio a futuros estudos histórico-epistemológicos por ventura enquadrados 

dentro dos domínios – que, sob este ângulo, restam ainda subexplorados – da Geografia Física. 

Pensamos, portanto, que este futuro “produto” poderá ter a serventia de sugerir táticas 

procedimentais a outras pesquisas em seu particular desvendamento ou descoberta de 

pensamentos, seus personagens e circunstâncias. 

Até aqui, nesta primeira metade da pesquisa, a partir do reconhecimento de expressões e palavras-

chave, tanto quanto de indícios sobre metodologias inerentes às epg’s clássica e crítico-pragmática, 

os alunos vêm estando capazes de desenhar já alguma conclusão (a despeito de ainda parcial): o 

autor parece de fato exercer “uma preferência” epistemológica, e seguir determinada epg para seus 

estudos aplicados em Geografia. 

Puderam ser percebidas certas características que se repetem ao longo dos artigos escritos pelo 

autor-objeto. Por exemplo, a grande ocorrência de adjetivações e um estilo expressivamente 

literário de escrita – ambos os estigmas fazendo muitos de seus artigos lembrarem “contos” ou 



extratos de “romances” (sic); muito mais que propriamente documentos “científicos” (se adotarmos 

aqui um parâmetro ortodoxo). 

Cabe mencionar também o recurso às ciências naturais e a primazia dos trabalhos de campo ... ao 

invés das elucubrações “de gabinete” ou análises (“à distância”) de documentos de outras fontes e 

autores. Ademais, uma quinta característica que poderia ser estabelecida – e ainda a ver com o que 

poderíamos entender como a busca por uma espécie de esteio interpretativo – diria respeito ao 

recurso à história; no caso, a fim de “comprovar”, mediante uma retrospectiva causal, a razão de ser 

de certos acontecimentos. 

E o estigma da forma é igualmente expressivo: em bom número de exemplares trata-se de textos 

ricos em detalhamento; além de (talvez por isso mesmo) bastante descritivos. Mas o que chama 

atenção é que alguns (principalmente os sobre cidades) são críticos, e no preciso aspecto de 

denunciarem – estando, por sinal, patente o tom de indignação – desigualdades sociais e, em última 

análise, o estilo capitalista de vida. Bem, este estigma da “censura” poderíamos estabelecer, então, 

como o de número sete. Estigma este ainda complementado por um oitavo: paralelamente à 

valorização do empirismo, alguns artigos são claros ostentadores de “preocupação ecológica”; isto 

é, veiculam um discurso de preocupação com sustentabilidade e gestão racional de recursos. 

No que tange à, digamos, “distribuição temporal” dos estigmas, podemos sugerir, por ora, certas 

tendências mais ou menos evidentes. Os artigos já nos tons crítico e ecologista começam a 

aparecer da década de 1970, apesar de que não serão expressivos numericamente. Eles 

intensificam-se a partir da década de 1980 – mesma década em que se notará o aumento 

quantitativo da produção textual do autor (artigos, sobretudo). 

Como nosso estudo ainda se encontra em fase de execução, não nos sentimos autorizados a 

insinuar conclusões mais categóricas. Entretanto, podemos dizer que, considerando a amostra de 

artigos examinados, detecta-se a silhueta de uma inclinação distendida (anos a fio) para com um 

estilo “clássico” ... tanto de estudo, quanto de escrita. São artigos que nos chamam a atenção para 

o modo de narrativa dos fenômenos e episódios: são pessoais, são “vivos” – demonstrando 

personalidade e, por isso, divergindo daquilo que esperaríamos, comumente, de típicos artigos 

científico-acadêmicos. Alguns chegam a dar a impressão de que estamos lendo um romance; não 

um artigo de geomorfologia. A apreensão desta “assinatura” do autor, inclusive, dá-nos a sensação 

de que, muitas vezes, ele nem sequer precisaria ter-se identificado. Deduziríamos naturalmente a 

autoria. 

Uma marca não menos autoral em Ab’Sáber chamaríamos aqui, livremente, de “autodelação”, 

traduzida em sua capacidade de transmitir ao leitor a paixão pelo trabalho que executa. Aficionado 



pelo que podemos chamar, sem dissenso, Geografia Física, não reprimirá suas descrições (sobre 

processos geomorfológicos, sobre domínios morfoclimáticos), “limpando-as” da linguagem 

romanceada – opção estilística talvez mais fácil de prever em trabalhos de Geografia Humana. Daí 

serem frequentes os artigos nos quais percebemos belas adjetivações sobre as cenas paisagísticas; 

sobre rochas e sedimentos. É surpreendente. 

Aos vinte e quatro dias de Outubro de 1924, em São Luiz do Paraitinga (SP), nasce Aziz, “em meio 

aos mares de morros”, como ele frisou. Aos seis anos foi morar em Caçapava (SP), onde cursou o 

ginásio. Estudioso, não teve tão imediato interesse pela Geografia; este seria despertado depois, 

através de um professor de História, de nome Hilton Friedericci, que costumava situar os episódios 

no espaço. Ao ir para a capital, em 1939, estudou e ingressou na Universidade de São Paulo (USP), 

no curso de Geografia e História. (Seria aprovado, por sinal, graças à sua nota em desenho.). Na 

universidade foi muito influenciado e inspirado pelo professor francês Pierre Monbeig (1908-1987). 

Devido à dificuldade financeira por que passava em tempos de estudante, seu primeiro emprego foi 

de jardineiro na própria USP, enquanto ainda fazia a graduação. 

Mas os obstáculos seriam superados e da opção deliberada por “ser geógrafo” surtiria bons efeitos. 

Uma de suas maiores contribuições às ciências ambientais viria a ser a Teoria dos Refúgios, 

concebida em parceria com o professor Paulo Vanzolini. E ainda receberia várias honrarias da 

ciência, tais como a de “Membro Honorário” da Sociedade de Arqueologia Brasileira, “Grã Cruz em 

Ciências da Terra” pela Ordem Nacional do Mérito Científico, “Prêmio Internacional de Ecologia”, 

“Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente”, “Professor Emérito” da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, “Professor Honorário” do Instituto de 

Estudos Avançados da mesma Universidade, “Presidente de Honra” da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC). 

Faleceria aos dezesseis dias de Março de 2012. 

 

4.1 Extratos ilustrativos 

 

A seguir, dispomos uma amostra comentada de trechos (temporalmente distintos), em meio aos 

quais podem ser identificados alguns “estigmas linguísticos” passíveis de associação às cláusulas 

capitais dos estilos clássico e crítico-pragmático. 

 

4.1.1 “Recomendação” ... do testemunho empírico e da operação descritiva 



Oxalá todos os pesquisadores soubessem descrever bem e registrar bem 

os fatos observados no campo antes de aventurar pela enganadora, 

porém menos imperdoável senda das interpretações isoladas e 

unilaterais. (AB’SÁBER; BIGARELLA, 2010[1961], p. 4, grifo nosso). 

Trata-se, pois, de dois esquemas de paisagens ecológicas inteiramente 

diferentes, que somente podem ser compreendidos por meio do trabalho 

associado dos elementos fornecidos pelas referências dos cronistas, 

pedólogos, viajantes, pelos estudos botânicos, pelos conhecimentos 

geológicos e associados, assim como pela história do uso da terra e pela 

detida análise geográfica de campo. (AB’SÁBER, 2010[2004a], p. 3, grifo 

nosso). 

 

4.1.2 “Estilo” ... na composição de escrita literária, algo romanesca 

Alhures, nos emocionando com os eternos acordes da música clássica 

alemã e, todos nós, nos deliciando com a singeleza inusitada e simbólica 

da nossa música popular, entranhada de humanidade e forca de protesto. 

(AB’SÁBER, 2010[1995], p. 6). 

 

4.1.3 “Destreza” ... no emprego de terminologias ou referência a técnicas procedimentais  

Assim sendo, pensamos – acompanhando parcialmente as pegadas de 

Ruellan – que tais blocos são parcelas de uma block mountain que afetou 

a metade oriental do núcleo de Curitiba do Escudo Brasileiro, enquanto os 

níveis embutidos entre eles, são feições denudacionais certamente 

ligados às flutuações climáticas do Quaternário, assim como às variações 

glacioeustáticas do nível do mar. (AB’SÁBER; BIGARELLA, 2010[1961], p. 

5, grifo dos autores). 

 

4.1.4 “Censura” ... às visões ou empreendimentos temerários 

Equipamentos e atributos tecnológicos relacionados com os padrões de 

ocidentalização em processo de desenvolvimento, incluindo a pérfida 

atuação dos mecanismos de obsolescência planejada, difundidos a partir 

da agressiva propaganda dos países centrais (AB’SÁBER, 2010[1986], p. 2, 

grifo nosso). 



Nesta zona costeira o custo ecológico e ambiental das instalações 

humanas tem sido de proporções gigantescas. Sobretudo, nas áreas em 

que se justapuseram instalações urbanas, portuárias, industriais e de 

lazer, incompatíveis pelas suas próprias funções e expectativas 

(AB’SÁBER, 2010[1986], p. 5). 

Em face das condicionantes físicas, ecológicas e hídricas, e de uma 

economia baseada em um baixo nível de excedentes, as cidades 

nordestinas vem crescendo de modo contido. Felizmente. (AB’SÁBER, 

2010[1986], p. 6, grifo nosso). 

Amazônia foi apresentada ao mundo ocidental como uma região uniforme 

e monótona, desprovida de diversidade fisiográfica e ecológica. Um 

espaço, enfim, sem gente e sem história, passível de qualquer 

manipulação por meio de planejamentos feitos a distância, ou 

impunemente sujeito a propostas de obras faraônicas, vinculadas a um 

muito falso conceito de desenvolvimento. (AB’SÁBER, 2010[1992], p. 1, 

grifo nosso). 

Invadida por fazendeiros, peões, madeireiros, capatazes, pistoleiros e 

garimpeiros, a Amazônia foi ocupada sob a sombra do capitalismo 

selvagem, num absoluto desprezo pela natureza e populações locais. 

(AB’SÁBER, 2010[1992], p. 2, grifo nosso). 

Aliciaram-se jovens relativamente fortes e bem dispostos para o trabalho 

desgastante e semiescravo do garimpo. Desenvolveu-se criminosa 

permissividade e conivência com a invasão das terras indígenas, por meio 

do aliciamento maciços de ingênuos trabalhadores braçais, sob rígido 

controle de aviadores enriquecidos e truculentos proprietários de 

barrancos e cavas. (AB’SÁBER, 2010[1992], p. 2, grifo nosso). 

Um militar dos Estados Unidos fez a seguinte declaração: “Essas 

queimadas provam que o governo brasileiro e os brasileiros não tem 

condições de gerenciar a Amazônia”. Eu fiquei furioso com essa frase. 

Isso já era uma indicação de apossamento da Amazônia. (AB’SÁBER, 

2010[2004b], p. 1, grifo nosso). 

 

4.1.5 “Consciência” ... de episódios/contextos históricos e condições sociais decorrentes 



[...] o que se fez nesse intervalo de tempo, em termos de especulação 

imobiliária agressiva e irracional, é um atestado flagrante de como o 

capitalismo selvagem, capitaneado pelas oligarquias – tradicionais e 

recentes – pode transformar todos os tipos de espaços ecológicos em 

“espaço-mercadoria”. (AB’SÁBER, 2010[1986], p. 5, grifo nosso). 

E tristes memórias em relação aos espasmos de beligerância, gerados 

por lamentáveis personalidades políticas agressivas e incontroláveis. 

(AB’SÁBER, 2010[1995], p. 3, grifo nosso). 

O Brasil chega ao fim do século e do milênio com enormes problemas 

sociais e econômicos. País gigante, com espaços extremamente 

diferenciados em relação ao modelo de desenvolvimento imposto pela 

conjuntura do mundo moderno. Pressionado por uma enorme dívida 

externa e uma incrivelmente perturbadora dívida interna. Uma economia 

duplamente comprometida porque aceitou as sedutoras ofertas de 

empréstimos dos países ricos do Primeiro Mundo. Um país que não 

resistiu às pressões dos especuladores e das empreiteiras para a 

implantação de projetos desenvolvimentistas, destituídos de qualquer 

previsão de impactos, a nível ecológico, econômico e socioeconômico. 

Uma administração pública dotada de baixa capacidade de 

gerenciamento. Desconhecimento muito grande dos problemas regionais 

mais críticos. Atendimento atrapalhado de problemas e questões 

emergentes, a nível regional e setorial. Ônus agigantados pelas heranças 

de uma história social complexa e desumana; de um país tardiamente 

egresso do escravismo e sujeito permanentemente a relações arcaicas de 

trabalho. Uma sociedade projetada desigualmente por imensos e 

diferenciados espaços ecológicos e sociais, contendo um terço da sua 

população em estado de pobreza, para não falar dos lamentáveis bolsões 

de miséria absoluta distribuídos pelos sertões secos, em beira-rios e 

clareiras das selvas. (AB’SÁBER, 2010[1995], p. 4). 

 

4.1.6 “Reivindicação” ... de uma ciência sensível socialmente 



Restaura-las [as cidades] para uma reciclagem cultural ou turística é uma 

obrigação que sensibiliza os brasileiros mais esclarecidos, não 

esclerosados pelo pragmatismo. (AB’SÁBER, 2010[1986], p. 6). 

No Brasil como na Alemanha, todos os cérebros esclarecidos tendem a 

exigir uma ciência capaz de projeções humanitárias, plenamente ética e 

instrumentalizada, para pensar o futuro, sabendo-se de antemão que os 

que não se filiarem a tais tipos de comportamentos estarão fadados a 

perder o trem da Historia, no grande périplo do pensamento engendrado 

pela condição humana. (AB’SÁBER, 2010[1995], p. 3, grifo nosso). 

 

5. Conclusões parciais 

 

A amostra de textos selecionada e examinada nos dá já boas pistas para o desenho do pensamento 

geográfico de Aziz Ab’Sáber. Esperamos, contudo, ainda sofisticar, ao final da execução do projeto 

(previsto para Agosto de 2013), as “conclusões” que aqui constam não mais que como uma 

apreciação parcial ilustrada. Esperamos poder definir não só a afinidade epistemológica do autor-

geógrafo, mas inclusive, obtida esta efetiva conclusão, gerar um documento-síntese que venha a 

ser útil a futuros pesquisadores em História da Geografia – em especial àqueles que, 

particularmente, a interpretam pelo viés de seus agentes . Acreditamos, ademais, que uma narrativa 

final, mais completa, cumpriria o dever de balizar, ao menos no plano do método, novos 

diagnósticos (em tom epistemo-historiográfico) sobre a Geografia Física, sua história e 

personagens. O rastreamento de expressões-estigma, emblemáticas que podem ser de filiações, 

pendores e simpatias, nos parece constituir uma excelente tática metodológica; a qual não está 

impedida de transpor-se também para o âmbito dos estudos epistemológicos em Geografia Física. 
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