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RESUMO: O presente trabalho parte do pressuposto de que as revoluções sociais 

foram importantes fenômenos que perpassaram a modernidade e que a geografia enquanto 
ciência social - independentemente de nossas simpatias políticas para com elas - tem 
importantes contribuições a dar no entendimento desses processos. Ancorado nestes 
princípios, o presente artigo buscará traçar algumas linhas de aproximação entre ruptura 
social e a Geografia que possibilite a abordagem de casos concretos. Para tanto ele 
considerará que as revoluções são um jogo entre ruptura e continuidade. Ademais, elegerá o 
território como a melhor categoria de enquadramento dos processos revolucionários. 

Palavras Chaves: Revolução, Geografia, Território, Modernidade, ruptura, 
continuidade. 

 
 
RESUMEN: El presente trabajo parte de la idea que las revoluciones sociales han 

sido fenómenos importantes que atravesaron la modernidad y que la geografía en cuanto 
ciencia social - independientemente de nuestras simpatías políticas para con ellas - tiene 
importantes contribuciones a dar en la comprensión de estos procesos.  Basado en estos 
principios, el presente artículo buscará esbozar algunas líneas de aproximación entre 
ruptura social y la Geografía, las cuales nortearan, a su vez, el abordaje de casos concretos.  
Por tanto, este trabajo considerará que las revoluciones son un juego entre ruptura y 
continuidad. Además se elegirá el territorio como la mejor categoría de análisis de los 
procesos revolucionarios. 

Palabras claves: Revolución, Geografía, Territorio, Modernidad, ruptura, 
continuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Doutorando em Geografia pela USP. 
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Introdução  
 
O termo revolução é de uso bastante corrente. E de significados múltiplos. Crane 

Brinton inicia seu livro, Anatomía de la Revolución, declarando justamente isso: a 
“Revolução é uma das palavras mais ambíguas2...” (1958,p.15). Koselleck (2010), em 
Futuro Passado, não deixa de constatar o mesmo ao pontuar: “Trata-se de uma dessas 
expressões empregadas de maneira enfática, cujo campo semântico é tão amplo e cuja 
imprecisão conceitual é tão grande que poderia ser definida como um clichê”(p.61). 
Sintomático do assinalado pelos dois autores são os inúmeros fenômenos que o termo em 
questão nomeia: revolução cultural, revolução neolítica, revolução verde, revolução sexual, 
revolução política, revolução social, etc. Fenômenos distintos, mas que guardam algo em 
comum: a ideia de mudança, ruptura, transformação radical, violenta, abrupta, etc. É por 
conta disso que Brinton pontua: “...o termo revolução invadiu o uso comum para apenas se 
constituir mais que um enfático sinônimo de mudança, talvez com um matiz brusco ou 
repentino3...” (1958,p.15). Não vamos aqui historiar a origem do termo em pauta e sua 
evolução4. Depois do exposto sobre sua diversidade de sentidos, o importante é marcar que 
problematizaremos a revolução, encarando-a a partir do ângulo político-social; portanto, 
naquele sentido de “…grandes mutações acontecidas no passado em sociedades políticas 
anteriormente estáveis5” (Brinton,1958,p.16).  

Feito esse recorte, importa tecer algumas linhas sobre sua importância na história. 
Nessa perspectiva, Emília Viotti (2008,p.5) afirma que “O século XIX foi o séculos das 
revoluções liberais; o XX, o das revoluções socialistas”. Independentemente das 
qualificações6, Hannah Arendt em Da Revolução, assevera que “Não se pode narrar a 
história do século XX sem urdi-la com os fios das revoluções” (1988, p.204). E quem 
poderia discordar diante de acontecimentos ou processos históricos como revolução chinesa 
(1949), revolução russa (1917), revolução cubana (1959), revolução espanhola (1936-

                                                           
2 No original: “Revolución es  una de las palabras más ambiguas…”. Todas as traduções foram 

realizadas por nós.  
3 O original seria: “El término revolución ha invadido el uso común para apenas constituir  más que 

un enfático sinónimo de cambio, quizá con un matiz brusco o repentino...”. 
4 Sobre a origem e evolução do sentido da palavra revolução ver: Rey Alain,  Révolution Histoire 

d’un Mot. 
5 O original seria: “... grandes mutaciones acaecidas en el pasado en sociedades políticas 

anteriormente estables”. 
6 Dizemos independente das qualificações porque há todo um debate – que não será alvo de atenção 

no presente trabalho - tanto no mundo acadêmico quanto no político sobre a natureza dessas revoluções e os 
regimes criados por elas. Para ficarmos apenas no caso russo, na tradição de estudos sobre Revolução Russa e 
consequentemente sobre URSS não há um consenso sobre a natureza da revolução e o caráter social do 
Estado construído a partir dela. Para exemplificar esse quadro diversificado vejamos algumas concepções. 
Trotsky (2007), por um lado, classifica a revolução russa como socialista e a URSS como um Estado operário 
degenerado, uma sociedade contraditória e transicional que poderia avançar tanto para o socialismo quanto 
retomar ao capitalismo. Robert Kurz (1992), por outro lado, assevera que a Revolução de Outubro foi uma 
estratégia de desenvolvimento capitalista de uma formação social retardatária para superar o atraso. Bruno 
Rizzi, em uma caracterização completamente oposta as duas anteriores, assinala que a revolução russa sofreu 
um processo de degenerescência, o que fez com que a URSS se cristalizasse em uma nova tipologia de 
formação social – regressiva em relação ao capitalismo - que ele denominou de coletivismo burocrático. Para 
acompanhar de forma mais completa esse debate ver: FERNANDES, Luis. O Enigma do Socialismo Real: 
um balanço crítico das principais teorias marxista e ocidentais. e HADDAD, Fernando. O Sistema 
Soviético: relatos de uma polêmica.  
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1939), etc. Isso somente para nos atermos à periodização dada pela filósofa alemã. No que 
se refere ao século XXI não sabemos se ele será perpassado pelos mesmos fenômenos, 
como os anteriores, mas, independentemente de sua presença ou não na atualidade ou no 
futuro, defendemos que as revoluções - para além das hostilidades e simpatias que elas 
despertam7 – merecem figurar no temário de estudo geográfico. 

Dizemos merece figurar porque a Geografia - enquanto ciência - ignorou e em certa 
medida ignora esses importantes processos históricos da modernidade, ainda que os mesmo 
guardem toda uma dimensão geográfica – conforme veremos mais a frente - e possam 
facilmente figurar, na atualidade, em sua temática de pesquisa, dado os avanços da ciência 
em questão. Mas o curioso de todo esse quadro exposto, e que não podemos deixar de 
mencionar, é que a revolução, um fenômeno eminentemente político, passou despercebida8 
ao temário geográfico sem que a política se mantivesse fora do âmbito de interesse da 
Geografia. A existência do subcampo geografia política é sintomática disso. Somente para 
termos uma ideia, a obra fundante da área, Geografia Política, de Frederich Ratzel, teve 
sua primeira publicação em 1897 (Costa,2008). 

Todavia, podemos conferir melhor a desatenção da Geografia para com o fenômeno 
em foco simplesmente analisando a produção de outros campos, dado que “O estudo e a 
análise das revoluções constitui uma fascinante e há muito honrosa tradição com que 
filósofos, historiadores, cientistas e comentaristas sociais se têm deleitado ao longo dos 
séculos” (Cohan,1981,p.5). Nesse caso, a simples menção de alguns títulos de obras de 
duas distintas disciplinas já denota seu interesse para com o fenômeno: Revolución y 
Sociedad, (Umberto Melotti), Sociologia das Revoluções, (André Decouflé), História da 
Revolução Russa, (Trotsky) História das Revoluções, (Rocha Martins), Historia Socialista 
da Revolução Francesa, (Jean Jaurés), etc. Como já está explicito pelo o até aqui exposto, 

                                                           
7 De forma um tanto simplificada, um tanto dualista, podemos dizer que todas as revoluções, em 

decorrência das transformações que causaram, despertaram partidários e adversários, apoiadores e opositores. 
Isso não se resume ao âmbito das pessoas que viveram o processo revolucionário. Neste sentido, podemos 
facilmente identificar na historiografia sobre as diversas revoluções particulares uma historiografia partidária 
do processo e outra contrária a ele. No caso específico russo, podemos citar como exemplos dois autores que 
são típicos representantes de duas tendências historiográficas distintas sobre revolução russa: a tradicionalista 
(hostil), representada por Leonard Schapiro e seu estudo Les Révolutions Russes de 1917: les origines du 
comunisme moderne; e a revisionista (simpática), representada por Mac Ferro e seu livro La Révolution de 
1917. Para um aprofundamento sobre o assunto ver: Angelo Segrillo, Historiografia sobre Revolução Russa: 
antigas e novas abordagens. Crane Briton (1958,p.16,17) assinala algo interessante sobre isso que expomos: 
“El término revolución pertuba al semático, no yá por la amplitud de su significado en el uso común, sino 
también por ser una de esas expresiones cargadas de contenido emocional”; consequentemente é impossível 
estudá-la  “…sin experimentar algún sentimiento hacia ella…” (Brinton,1958,p.36).  

8 Essa última afirmativa se justifica porque até onde conseguimos avançar em nossa pesquisa, não 
detectamos um rol significativo de trabalhos que abordem a temática em questão a partir da perspectiva 
geográfica. Daí nossa asseveração de que a Geografia enquanto ciência não tem tradição de estudo sobre 
revolução. Sintomático disso é que os trabalhos que encontramos nessa perspectiva são todos recentes, com 
menos de 15 anos de confecção. Um deles é o livro editado por David Livingstone e Charles Withers em 
2005, Geography and Revolution. Nesta obra, os diferentes autores discutem a revolução em seus diferentes 
sentidos (industrial, científico, tecnológico e político) e a relaciona às questões da geografia. Já no âmbito da 
Geografia brasileira, encontramos o trabalho de Glauco Bruce Rodrigues: Comunas e Federações, territórios 
libertários: a espacialidade anárquica durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).. Fora do nosso 
campo disciplinar, mencionamos o trabalho do historiador Lincoll Secco, A Revolução dos Cravos (2004). 
Nesta obra, o autor aborda a Revolução Portuguesa de 1977 a partir da História, mobilizando elementos da 
geografia de Milton Santos. 
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a repetição do mesmo exercício no âmbito de nosso campo da geografia não nos dá o 
mesmo resultado. 

Diante de todo o colocado uma questão se impõe: quais são as razões do 
silenciamento da Geografia para com as revoluções? Por que há uma história das 
revoluções, uma sociologia das revoluções e não uma leitura geográfica das revoluções? 
Ou mesmo uma geografia das revoluções? Bem, parte desse questionamento pode ser 
respondido por intermédio de Harvey (2005,p.142) ao assinalar que “A questão do espaço e 
da geografia [são] uma ‘enteada’ muito desprezada em toda teoria social” dado o fato de 
que “sua inclusão tem um efeito entorpecedor nas principais proposições de qualquer 
corpus de teoria social”. Soja (1993) é outro autor que, na mesma linha do geógrafo 
britânico, nos auxilia na resposta à indagação ao pontuar o quanto o espaço foi preterido na 
teoria social. Uma atitude que valorizou sobremaneira o tempo em detrimento do espaço. 

 Para além do ressaltado por Soja e Harvey, advogamos - a título de hipótese - que 
há outras causas que explicam o silenciamento geográfico. Antes de explicitar essas outras 
razões é importante ressaltar, com Santos (p.63), que “O problema da elaboração de uma 
hipótese de trabalho é muito árdua nas ciências humanas, pois a escolha adotada 
influencia de maneira absoluta os resultados a obter...”. Tendo em conta a assertiva 
miltoniana, defendemos que as outras razões do silenciamento seriam, por um lado, 
decorrência do fato de que a revolução foi larga e substancialmente entendida pelos 
agentes9 revolucionários, pela historiografia e pelas ciências, que a abordaram como 
quebra, ruptura, interrupção, mudança10; por outro lado, a Geografia foi por muito tempo 
identificada fortemente com a permanência, a continuidade, estabilidade, duração11, etc.  

Diante desse quadro, temos que considerar que, na atualidade, a Geografia 
conquistou grandes avanços epistemológicos e hoje não é mais compreendida meramente 
como duração, permanência ou estabilidade. Processo similar se passou com a revolução.  
                                                           

9 Entendemos por agentes revolucionários, indivíduos que participaram em algum processo 
revolucionário ou tinham como meta política a revolução e deixaram sua concepção sobre esse processo em 
forma de registro escrito, o qual podemos mobilizar para fazer análises. 

10 Na contramão dessa concepção generalizada é importante citar o caso de Alexis de Tocqueville, 
autor de O Antigo Regime e a Revolução. Nesta obra de 1856, esse eminente historiador Francês faz uma 
abordagem da Revolução Francesa vendo-a como um jogo entre rupturas e continuidades. Sintomático disso é 
a seguinte passagem da referida obra: “Os franceses fizeram, em 1789, o maior esforço no qual povo algum 
jamais se empenhou para cortar seu destino em dois, por assim dizer, e separar por um abismo o que tinham 
sido até então do que queriam ser de agora em diante. Com esta finalidade tomaram toda espécie de 
preocupações para que nada do passado sobrevivesse em sua nova condição e impuseram-se toda espécie de 
coerções para moldar de outra maneira que seus pais, tornando irreconhecíveis. Sempre achei que foram 
muito menos bem sucedidos neste empreendimento de que se pensava lá fora muitos e que ele próprios 
pensavam no início. Eu tinha a convicção de que, sem sabê-lo, retiveram do antigo regime a maior parte dos 
sentimentos , dos hábitos e das próprias ideias que os levaram a conduzir a Revolução  que os destruiu e que, 
sem querer, serviram-se de seus destroços para construir o edifício de uma nova sociedade. De modo que para 
bem compreender tanto a revolução como sua obra era preciso esquecer por um momento a França que vemos 
e interrogar no seu túmulo a França que não existe mais” (1982,p.43). Essa dimensão de ruptura e 
continuidade da Revolução Francesa fica também patente em outro trecho da mesma obra: “...a Revolução 
teve duas fases bem distintas: a primeira durante a qual os franceses parecem abolir tudo que pertenceu ao 
passado; e a segunda, onde nele vão retomar uma parte do que neles deixaram. Há um grande número de leis 
e hábitos políticos do antigo regime que desapareceram assim, repentinamente, em 1789, e que apareceram 
novamente alguns anos mais tarde, como certos rios afundam-se na terra para reaparecer alguns anos mais 
tarde as mesmas águas a novas margens” (1982,p.44). 

11  Sobre essa identificação da Geografia com permanência, duração, estabilidade ver Milton Santos 
(2004) e Marcelo Lopes de Souza (2013). 
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Ela não é mais entendida somente pelo viés da mudança. Como nos lembra Florestan 
Fernandes, “toda transformação tem dois lados – certas continuidades e certas mutações” 
(2007,p.65,66). Para além dessas hipóteses de ordem epistemológica, temos que acrescentar 
outra, de caráter menor, mas não menos importante, de ordem política: o conservadorismo 
dos geógrafos. Dizemos de ordem menor porque o conservadorismo dos historiadores e dos 
sociólogos não os impediu de colocar a revolução em sua agenda de estudo. 

A partir do quadro traçado tentaremos fazer algumas ligações, no presente artigo, 
entre revolução e geografia12, partindo do pressuposto que uma leitura geográfica “também 
auxilia a visão da revolução” (Secco,2004,p.206). Isso permite apontar para a perspectiva 
de tornar a ruptura social uma problemática de estudo geográfica. Afinal, se as revoluções 
guardam uma forte dimensão espacial e a Geografia estuda a relação sociedade-espaço 
(Moraes,2000), logo está justificada a partir de nosso campo disciplinar uma leitura ou 
abordagem da revolução ou das revoluções. Nossa proposta ganha consistência se 
somarmos ao quadro de justificativa o fato de que “A abordagem da geografia não se 
confunde com a de outros campos (...) [já que] a interpretação construída pela geografia 
(...) instaura (...) uma nova forma de equacionamento na análise do mundo”. 
(Moraes,p.2009,p.9).  

Nossa reflexão, até aqui, dá substancial sentido àquilo que diz Edward Said em 
Cultura e Imperialismo: “...nenhum de nós está fora ou além da geografia, da mesma 
forma nenhum de nós está totalmente ausente da luta pela geografia” (Said,1995,p.37,38). 
E ademais, nos permite, por um lado, delinear - já na perspectiva de nossa proposta de 
aproximação - que conceberemos a revolução, em temos bastante abstratos, como um tipo 
de mudança que envolve a relação sociedade-espaço. Por outro lado, em termos mais 
concretos, “que não existe revolução extra-territorial” (Oliveira,2009). Parte-se, portanto, 
do entendimento da ruptura social como uma ação social coletiva e radicaliza contra a 
ordem estabelecida no âmbito de determinado espaço; uma ação social multifacetada ou 
multidimensional que se inscreve no espaço, por intermédio de diferentes atores sociais e 
políticos. Neste ponto é interessante lembrar de Corrêa, que nos diz: “...a geografia possui 
alguns conceitos-chaves, capazes de sintetizarem a sua objetivação (...) que confere (...) a 
sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das ciências sociais (1995,p.16). Essa 
assertiva, mais as anteriores, abre de imediato a possibilidade, em virtude de toda ruptura 
social – dentre outras coisas, comportar ou envolver disputas, conflitos entre distintos 
atores, de vê o território e outros correlatos como territorialidade, como ferramenta 
intelectual da Geografia mais apropriada para uma abordagem geográfica de processos 
revolucionários devido ao fato de serem conceitos intrinsecamente ligados a ideia de poder, 
disputas, conflitos, etc. Mas sinalizar a ferramenta território sem dizer exatamente o que 
entendemos por ele, no âmbito de nossa proposta é completamente insuficiente, já que o 
termo guarda certa polissemia até mesmo no âmbito da Geografia (Haesbaert,2004). No 
intuito de sanar essa debilidade, deixamos claro que entendemos por território “... um 
espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” (Souza,1995,p.78) ou, 
então, como coloca Moraes (2009,p.64): “... espaços qualificados pela dominação política 

                                                           
12 A busca dessa ligação já é alvo de nosso interesse há algum tempo. Em virtude disso, elaboramos 

duas pesquisas, tendo como objeto de problematização o processo revolucionário russo  no decorrer de nossa 
trajetória acadêmica: Revolução Russa: uma abordagem geográfica 1917-1921(Trabalho de Graduação 
Individual, 2009); As Territorialidades Sovietes da Revolução Russa 1905-1921: elementos de uma 
interpretação geográfica.(Dissertação de Mestrado, 2012). 
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(…), áreas de um exercício de um poder”. Abre-se, aqui, a possibilidade de buscar entender 
como a revolução se tece no território e, ainda mais, como a revolução cria território, já que 
a condição territorial da revolução é a impossibilidade de uma revolução extra-territorial. 

Essa ligação entre território e revolução nos faz lembrar de Benedict Anderson 
(1993,p.18), que em seu famoso Comunidades Imaginadas registra que os processos 
revolucionários no pós-segunda guerra mundial tiveram uma característica marcante que 
“...põem de relevo o fato de que toda revolução triunfante se definiu em termos nacionais: 
a República Popular da China, a República Socialista do Vietnam, etc. E ao fazê-lo assim 
se arraigou firmemente em um espaço territorial e social herdado do passado pré-
revolucionário ”13.  

Na mesma linha de Anderson, José Luis Fiori, refletindo sobre possíveis futuras 
revoluções, declara:“Os projetos políticos revolucionários só podem ter alguma eficiência 
onde exista algum poder a ser conquistado, e os centros de poder continuam a ser 
organizados de forma territorial ou nacional” (Fiori,2007,p.88,89). Aqui é importante 
marcar que a organização territorial do qual nos fala Fiori é a instituição estatal, cuja 
ligação com o território é muito bem colocada por Moraes (2005,p.51) ao dizer que Estado 
e território são “...dois conceitos profundamente entrelaçados no mundo moderno, em que 
o Estado é de imediato definido como dotado de um território”.  

Essas colocações dos três autores nos dá ensejo para, no âmbito de nossa proposta 
de entrelaçar ruptura social e geografia, ver o território como um elemento de continuidade 
da revolução e ao mesmo tempo enxergar para ela um âmbito escalar de ocorrência. Mas 
que âmbito escalar é esse? Bem, se inferirmos que os autores se referem aos recortes de 
âmbito estatal, podemos dizer que a escala de ocorrência da revolução é a nacional, ou 
melhor, de soberania do Estado.  

Com base nessa discussão, se sedimenta a possibilidade de enquadrar os espaços 
circunscritos – delineados linhas atrás – em que as rupturas se dão no conceito de formação 
territorial. Neste sentido, a revolução se dá dentro do quadro de uma formação social  e 
“...toda formação social é também territorial, pois necessariamente se espacializa” 
(Moraes,2000,p.18). A reflexão exposta e os delineamentos feitos levam a uma importante 
questão: qual a melhor escala para se analisar ou apreender fenômeno revolucionário a 
partir da Geografia? Reforcemos que a questão aqui não é sobre a escala de ocorrência da 
ruptura social, mas a melhor escala de análise desta última por meio de nossa proposta.  

A resposta a indagação colocada, necessariamente passa pelo que diz Castro 
(1995,p.127): “...todo fenômeno tem uma dimensão de ocorrência, de observação e de 
análise mais apropriada. A escala é (...) uma medida, mas não necessariamente do 
fenômeno, mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo”. 
Tendo a assertiva de Castro como referência, definimos que a melhor escala para 
apreendermos o fenômeno ruptura social é a escala do Estado. 

Nesta altura, deixemos a discussão sobre escala e vamos a outras questões que nos 
permitem desenhar melhor nossa proposta. Neste sentido, comecemos por um 
assinalamento de Rui Erthal (2003,p.30) que diz:“Se a Geografia se coloca como um 
campo do conhecimento preocupada com a dimensão espacial da sociedade, não se pode 

                                                           
13  No original: “Tales consideraciones ponen de relieve el hecho de que, (…) toda revolución 

triunfante se ha definido en términos nacionales: la República Popular de China, la Republica Socialista de 
Vietnam, etc. Y al hacerlo así se ha arraigado firmemente en un espacio territorial y social heredado del 
pasado prerrevolucionario”. 
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esquecer que os fenômenos sociais são, também, temporais”. Tal asseveração nos força a 
não omitir ou nos furtar a uma discussão central no âmbito de nosso trabalho: o fato de as 
revoluções sociais serem fenômenos localizados no passado, ou seja, são eventos ou 
processos cujo recorte temporal se encontra eminentemente situados em um presente 
histórico que não o atual. Desse modo, todo nosso esforço de abordá-las necessariamente 
delineia no horizonte a confecção de uma Geografia Retrospectiva14. No que se refere às 
possibilidades de uma perspectiva geográfica retrospectiva, Maurício de Almeida Abreu 
convenientemente nos lembra:  

 
 
 
A Geografia não pode se definir como estudo da duração do presente, ainda que seja este o 

palco preferencial de atuação do geógrafo. Sendo ela uma forma de abordagem do real, o que a 
distingue das outras ciências sociais são exatamente as questões que coloca para o entendimento 
desse real, da sociedade. E essas questões não podem ser apenas as do presente (2000,p.15).  

 
 
 
Como forma de reforçar ainda mais o quadro de possibilidades, recorramos mais 

uma vez as palavras do mesmo autor: 
 
 
 
“A Geografia não tem, pois, que se definir como estudo do presente. É possível, sim, fazer 

geografias do passado, e ela não tem que buscar ali apenas as bases do entendimento do presente. 
As análises que fazemos para compreender o momento atual podem também ser feitas para o 
passado, bastando para isso que façamos as necessárias correções metodológicas” (ibid,p.16). 

 
 
 
Desenhada as viabilidades de uma Geografia Retrospectiva, podemos dizer, em 

termos genéricos, que qualquer empreendimento analítico das rupturas sociais 
imperativamente cairá na necessidade de reconstituir a geografia da sociedade que 
engendrou a revolução como pré-requisito para se empreender uma leitura geográfica da 
revolução.  

                                                           
14 É necessário ressaltar um importante ponto referente a essa Geografia Retrospectiva proposta: o 

cuidado no manuseamento das fontes com as quais se vai reconstituir o objeto empírico de estudo. 
Obviamente que um cuidado com as fontes se impõe a qualquer estudioso que se propõe a analisar um evento 
ou processo cujo recorte temporal está no passado, no entanto o estudo das rupturas sociais requer uma 
atenção maior, dado que essa temática é perpassada de fortes disputas políticas: algumas linhas 
historiográficas justificando as experiências revolucionárias e outras fazendo seu obituário. Assim, impõe-se 
ao pesquisador que quer imprimir algum rigor analítico o estabelecimento de alguns parâmetros. No quadro 
de nossa proposta, defendemos que alguns desses parâmetros são: um conhecimento a respeito das diferentes 
linhas historiográficas sobre a temática em questão (como forma de captar o que essas diferentes linhas têm 
de pertinentes ou não em suas posições); uma classificação das fontes com as quais se vai trabalhar no 
relativo se elas são  primárias ou secundárias, bem como sua procedência, da academia ou “mundo político”, 
e também a qual campo disciplinar as referidas fontes se enquadram: História, Geografia, Sociologia, Política, 
etc.. 
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Mas que geografia essa proposta de ordem retrospectiva necessariamente procurará 
reconstituir? Nossa abordagem – ancorada em Moraes (2005,p.23) – ao entender “...por 
geografia” tanto “uma realidade fáctico-material de disposição e organização dos objetos 
e seres na superfície do planeta (a geografia material)...”  quanto “as representações 
elaboradas pela sociedade acerca dessa realidade (o discurso geográfico)”, assim como o 
espaço produzido (que necessariamente comporta ação), busca reconstituir a geografia em 
sua materialidade, discurso e ação que ajudem no entendimento das rupturas sociais15. Para 
além do exposto sobre a possibilidade de buscar entender como a revolução se tece no 
território e como a revolução cria um território, aproveitamos a ocasião para avançar e dizer 
que toda revolução tem um projeto de território ou se propõe um projeto territorial que 
pode ser captado pelo discurso geográfico dos agentes revolucionários. Nesse sentido, 
lembrando que toda revolução comporta distintos sujeitos em disputas, logo um exame 
tanto dos projetos vencedores quanto os derrotados em um processo revolucionário se 
vislumbra no horizonte. 

O desenho de nossa proposta ganha contornos mais substancial se avançarmos no 
conceito de revolução já evidenciado linhas atrás. Para tanto, é interessante fazer algumas 
consolidações e retomadas do exposto sobre o conceito em tela. Nesta perspectiva, 
recordemos que a revolução é uma ação social coletiva e radicaliza contra a ordem 
estabelecida16 no âmbito de determinado espaço. Uma ação social multifacetada ou 
multidimensional que se inscreve no espaço, por intermédio de diferentes atores sociais e 
políticos em busca de implementação de mudanças no âmbito da formação territorial. Em 
outros termos, a revolução é um tipo de conflito intraestatal. Aqui é necessário matizar 

                                                           
15 Em nossa proposta de enlaçar Geografia e ruptura social defendemos que um importante 

elemento de confecção dessa Geografia Retrospectiva é mobilizar a linguagem da cartografia, pois como 
sinaliza Matias (1996,p.102) “...os mapas representam um importante instrumento para o trabalho do 
geógrafo, representando uma linguagem visual cujas propriedades espaciais não podem ser conseguidas por 
qualquer outra forma de comunicação humana (verbal, escrita,etc.)”; ou Jeremy  Black  ao pontuar que a 
cartografia pode “... oferecer um meio poderoso de localizar [estabelecer relações] e dessa forma tornar 
concretas descrições e explicações que de outro modo seriam demasiadamente abstratas” 
(Black,2005,p.363); ou ainda Paul Claval ao dizer:  “O mapa torna mais legíveis os conhecimentos 
consignados por escrito” (Claval,2011,p.72). Assim, por seu grande potencial de comunicar, relacionar 
elementos e produzir informações, a cartografia pode ser um componente da operacionalização de nossa 
proposta. Adicionemos que, dentro desse quadro, a cartografia histórica será confeccionada a partir do SIG 
(Sistema de Informação Geográfica). Uma geotecnologia que trabalha com banco de dados georreferenciados. 
O que implica necessariamente dizer que no âmbito de nosso empreendimento analítico ter-se-a de montar um 
banco de dados tanto sobre natureza (hidrografia, clima, relevo, vegetação, etc.) quanto sobre sociedade 
(economia, política, redes urbana, de comunicação e transportes, atores sociais e políticos, etc.) referente ao 
objeto empírico de estudo (o caso revolucionário em análise). Ressaltemos, por último, que a alimentação 
desse banco de dados pode vir tanto de fontes cartográficas (digital ou analógica) quanto de fontes textuais. 

16 Para referendar a nossa singela definição do fenômeno em foco vamos recorrer às palavras de dois 
importantes autores. Trotsky (1967) em sua História da Revolução Russa assevera: “A característica mais 
incontestável da revolução é a intervenção direta das massas nos acontecimentos históricos. Comumente o 
Estado (...) domina a nação; a História é feitas pelos especialistas da matéria: monarcas, ministros, 
burocratas, parlamentares, jornalistas. Todavia, nas curvas decisivas , quando um velho regime se torna 
intolerável às massas, estas destroem as muralhas que as separam da arena política, derrubam seus 
representantes tradicionais e, intervindo dêste modo, criam uma posição de partida para um nôvo regime”.  
Hannah Arendt (1988) em Da Revolução, por sua vez, além de conceber os processos revolucionários como 
protagonizados pelas massas, pontua que não existe revolução sem que a autoridade do corpo político 
permaneça intacta. E Anderson – acima – diz  que “...toda revolução triunfante (...) se arraigou firmemente 
em um espaço territorial e social herdado do passado pré-revolucionário” (1993,p18).  
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que conflito intraestatal é entendido não no sentido de luta no interior da máquina 
burocrática estatal, mas sim de conflito tanto no âmbito do quadro populacional que está 
submetido à autoridade do Estado, como de luta dessa população contra essa mesma 
autoridade para implantar uma nova ordem. No âmbito desse conflito, a territorialidade do 
Estado se enfraquece, dada a ação revolucionária da população em busca de mudança 
contra o estatus quo, e novas territorialidades surgem engendradas pelas convulsões 
populares, sendo que ao final do processo tem se a afirmação de uma nova autoridade ou 
então a reafirmação da antiga.  
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Considerações Finais 

 

Chegado o término do trabalho, pensamos haver conseguido demonstrar alguns 
iniciais elementos de aproximação entre ruptura social e geografia. Os delineamentos 
expostos abrem um leque de análises, dentre as quais destacamos: a formação do território 
da revolução; os agentes da ruptura e suas estratégias de penetração no território; a 
apropriação por parte destes agentes das infraestruturas do território (circulação, 
comunicação); os referentes geopolíticos dos agentes da ruptura (o território do antigo 
Estado ou uma expansão desse território), etc. É forçoso afirmar nessas considerações finais 
que no quadro de nossa proposta não há a pretensão de reduzir a complexidade dos 
processos revolucionários a questões de Geografia, mas apenas desenhar a possibilidade de 
se fazer algo que comumente é ignorada: uma leitura geográfica das revoluções. E com isso 
ensejar dizer que a falta de tal leitura comprometeu uma compreensão mais global dos 
fenômenos em tela. Em outros termos, o quanto a falta de uma leitura geográfica pode ter 
comprometido uma sociologia das revoluções ou uma história das revoluções, ou mesmo 
uma abordagem política das revoluções. Por fim, queremos somente asseverar que todo o 
quadro traçado acima nos lança imperativamente à empiria, já que as rupturas sociais não 
acontecem, ou melhor, aconteceram no abstrato, mas sim no concreto. Mas isso é uma 
tarefa que está fora do escopo desse presente artigo. 
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