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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA UMA 

REVISÃO CRÍTICA DA  HISTÓRIA DO 
PENSAMENTO GEOGRÁFICO

Paulo R. Teixeira de Godoy*

Introdução 

A história da ciência tem cumprido um papel de suma impor-
tância na formação de concepções em torno de referenciais teóricos 
e ideológicos que orientam o curso do desenvolvimento científico, 
redefinem eixos temáticos de investigação, evolucionam conceitos 
e metodologias de pesquisa e, ao mesmo tempo, permitem uma 
compreensão mais crítica e realista de sua trajetória durante o século 
XX e início do XXI.

Os seus problemas temáticos têm recebido, recentemente, maior 
atenção, tanto pela influência que essas histórias exercem sobre a 
legitimidade das ciências, como pela análise e apresentação das mu-
danças conceituais e metodológicas pelas quais passa o pensamento 
científico.

A partir desse ponto de vista, as ciências sociais apresentam 
particular interesse, especialmente a geografia. Primeiro, porque 
os principais problemas teóricos e relações de conflito com outras 
ciências acarretam profundas mudanças em seu processo de formação 
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científica. Segundo, porque a uniformidade das periodizações do de-
senvolvimento da ciência, a partir de marcos previamente definidos 
pelas concepções dominantes na historiografia, apresenta-se mais 
como obstáculo à investigação do que uma base de orientação para 
a interpretação e análise de autores e obras nos referidos períodos.

A história da ciência está repleta de obras que revelam o seu 
desenvolvimento e seus propósitos, seja em relação à natureza, seja 
em relação à sociedade, e mesmo à sua própria história, mas pouco se 
compreende a respeito da influência dessas histórias sobre a trajetória 
do pensamento científico.

A crescente especialização científica no século XVIII já desper-
tava o interesse de inúmeros autores pelas rápidas mudanças nas 
teorias e métodos de pesquisa. Durante o século XIX, a consciência 
de autoria e do caráter altamente inovador do trabalho científico fez 
que muitos não hesitassem em avaliar o valor de suas contribuições. 

Humboldt, Ritter, Darwin e muitos outros, que deram contri-
buições significativas não só ao progresso da ciência, mas também ao 
debate epistemológico sobre ciência e não ciência, dedicaram parte 
importante de seus trabalhos às questões referentes aos fundamentos 
teóricos e metodológicos de suas investigações. Embora o interes-
se pelo conteúdo dos debates em torno da história da ciência e da 
epistemologia tenha sido significativo durante as décadas de 1970-
1980, para a geografia não foi suficiente para a superação do caráter 
descritivo e memorialista da História do Pensamento Geográfico. 

A história da ciência exerce também uma função essencial na 
reestruturação de domínios do conhecimento, fornecendo ao cien-
tista uma imagem de si próprio, da comunidade a que pertence e do 
significado do seu trabalho. Por meio dela são também forjados e 
difundidos os mitos e as ideologias que estabelecem coesão, impri-
mem identidade e relevância sociopolítica à comunidade científica 
e aos seus representantes ilustres – os vencedores.

Se, entretanto, cada ciência tem sua própria história, por vezes em 
conflito ou sobreposição com outras próximas, também verifica-se 
que, dentro da mesma ciência, as histórias não são sempre as mesmas. 
A aceitação ou a possibilidade de histórias particulares como pontos 
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de demarcação de domínios do conhecimento pode, por um lado, 
caracterizar a expressão simplista do tônus cultural do racionalismo, 
que visa elucidar, descrever e interpretar toda mudança no pensa-
mento científico como sendo comparada a fatos passíveis de serem 
limitados por datas, obras e autores e, ao mesmo tempo, converter 
todos os conflitos e contradições inerentes ao progresso da ciência 
em sintomas necessários de descobertas científicas.

Por outro lado, submete-se ao mesmo golpe da especialização, 
incorrendo no reducionismo temático apresentado pelas disciplinas 
em seus contextos específicos, relacionados às mudanças de natureza 
institucional.

Há concepções que afirmam haver histórias que se destinam a 
comunidades científicas vizinhas ou concorrentes, com o intuito de 
comprovar o seu caráter científico, considerado categoricamente ne-
cessário para o reconhecimento dentro da comunidade acadêmica, e 
também há aquelas que são dirigidas para o interior das comunidades 
e que possuem objetivos mais ambiciosos relacionados aos princípios 
de método e normatização do conhecimento.    

A existência desses dois campos de investigação na história da 
ciência mostra a singularidade desse gênero entre a história das 
produções científicas propriamente ditas, de um lado, e, de outro, 
aquela das instituições, das relações dos cientistas com o seu meio, 
das restrições ou das oportunidades sociais, econômicas, institucio-
nais, afetando o campo cientifico em tal ou qual época.

A divisão que se impõe na história da ciência não está determinada 
somente pelos objetivos e pelo público a que se destina. A divisão 
é condição para afirmação de sua imagem. Se, no primeiro caso, os 
fatos, os autores e as obras testemunham o progresso alcançado por 
determinada ciência, no segundo, eles apontam tanto para o sucesso 
do paradigma quanto para a sua crise e superação. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que as inovações que atravessam o edifício do co-
nhecimento científico e seus paradigmas se impõem como necessi-
dade de releitura dos fundamentos que justificam, historicamente, 
o paradigma em crise. A reconstrução da trajetória da ciência deixa 
de cumprir, nesse momento, o papel de legitimação dos princípios 
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fundadores para tornar-se, voluntariamente, o discurso que orienta 
a crítica e ressalta as mudanças para a superação de impasses. 

A história da ciência pode conduzir, então, a determinadas con-
trovérsias e proposições científicas, de forma a dissimular o seu curso, 
alterar as referências interpretativas do contexto e omitir as incertezas 
e os paradoxos que perfazem as obras e o pensamento dos autores. A 
relação de poder se manifesta tanto pelos critérios de seleção e formas 
de apresentação dos fatos, como por sua descrição e explicação. O 
esforço de redefinição da trajetória dos fatos e ideias, em direção ao 
presente, caracteriza uma tomada de decisão política ante a história 
da ciência e, portanto, uma relação de poder com o passado. A coe-
rência entre os propósitos da ciência e a construção de sua imagem 
coloca-se como algo necessário à sua unidade. 

 Nesse sentido, a história da ciência apresenta-se como uma cele-
bração ao progresso da ciência, um discurso constituído pelas noções 
de constituição, regulação e progresso, e considera os escombros da 
prática-criativa científica (Stengers, 2002), produzidos e abandona-
dos pelos gênios da tribo, como meras contingências decorrentes de 
situações irrelevantes.  Segundo Bachelard (1996, p.47), “a história 
das ciências é um tecido de juízos implícitos sobre o valor dos pen-
samentos e das descobertas científicas”.

Nota-se que a ausência de conteúdo político na história da ciên-
cia geográfica pode ser explicada, em parte, pelo predomínio quase 
exclusivo da descrição sobre a explicação e a crítica, tornando-a re-
fratária de uma periodização que remete, inevitavelmente, a autores 
e obras, e não ao fluxo de conhecimento circunscrito ao contexto 
social e histórico.

Nesse sentido, investigar a produção de conhecimento não se 
faz mediante a redução do autor à sua obra ou às predeterminações 
de um período histórico específico. A historicidade da análise do 
pensamento científico deve atentar para a interação de diferentes 
elementos de natureza objetiva ou subjetiva, em uma covariação de 
tempos sociais que revelem a essência e o devir da existência do su-
jeito e do objeto. Ainda assim, a historicidade torna-se prisioneira da 
contingência que singulariza a natureza do conhecimento científico.
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A história da geografia como ciência moderna não está, assim, 
contida em si mesma e, tampouco, em seus precursores que, em certo 
sentido, não hesitaram em estabelecer os contornos de um saber que 
lhe conferisse legitimidade e autoridade ante outros saberes. Para 
evitar uma simples retificação do que é geografia, cabe recomeçar 
com outros dados que não a tornem objeto de definições, mas uma 
questão de história.

A construção da ciência geográfica e o novo traje 
do presidente La Blache

Em geral, até o século XIX, a história da geografia estava mais 
próxima de uma catalogação de fatos, de lugares e protagonistas de 
descobertas geográficas, do que propriamente de uma História do 
Pensamento Geográfico, constituída a partir de considerações acerca 
de teorias, conceitos e temas da geografia. 

Durante o século XIX, o debate sobre os fundamentos teóricos 
da geografia iniciou-se por incursões no campo da história da disci-
plina, com o objetivo de “esquadrinhar” o passado para garantir os 
argumentos necessários à reconciliação dos conceitos geográficos.

Os estudos sobre os escritos de Estrabão, Eratóstenes, Ptolomeu, 
Plínio, Isodoro, passando por Varenius e Blache, foram de capital im-
portância para os trabalhos realizados por Humboldt, Ritter, Ratzel 
e outros, que pensaram a organização do conhecimento geográfico 
(Kimble, 2005). Alguns trabalhos de Ratzel são emblemáticos na 
reconciliação entre os conceitos e o objeto de estudo. Na Teoria ge-
ral da difusão (1891), pode-se notar a preocupação sintomática em 
estabelecer as condições iniciais necessárias para realizar a passagem 
da descrição à explicação, do particular para o geral e da verificação 
à hipótese e, com efeito, demonstrar a ligação entre a evolução das 
formas culturais e sua difusão no tempo e no espaço (Harvey, 1974).  

A reconciliação se realiza mediante a certeza que liga o conhe-
cimento da gênese das formas com os processos de mudança de 
comportamento em relação ao meio e a explicação de sua difusão 
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territorial no interior de um dado espaço. Nesse caso, os conceitos 
que resultam da descrição – relativos às formas – estão condiciona-
dos, a priori, pelo sentido que adquirem na explicação de natureza 
geográfica.

Nesse sentido, a reconciliação pode ser vista como um problema 
que se coloca em razão de duas situações com significativa corres-
pondência histórica: a primeira, caracterizada pelo fato de ser uma 
ciência cuja institucionalização acadêmica ocorreu no final do século 
XIX, período em que a ciência e o conhecimento racional eram sinô-
nimos e resultavam de uma postura neutra e objetiva por parte do 
sujeito; a segunda, pela sua natureza híbrida – o cruzamento entre as 
ciências naturais e ciências humanas, transformando os problemas 
de sua identidade científica em problemas epistemológicos. Ambas 
as situações apontam os “descaminhos” percorridos pela geografia, 
entre o cientificismo das ciências naturais e o empirismo das ciências 
humanas, entre a descrição e a explicação, e entre a razão e os sentidos.

As transformações que ocorreram no interior da geografia, a partir 
de meados do século XX, tornaram as fragilidades metodológicas e 
conceituais de sua formação científica mais visíveis e compromete-
ram, definitivamente, a unidade conseguida desde o início do século 
por meio da geografia regional. 

As críticas vindas de todos os lados recaíam, como bem colocou 
Costa (2009), sobre o fato de a geografia ser uma ciência de síntese, 
isto é, uma ciência dos lugares; uma ciência indutiva, incapaz de 
realizar qualquer generalização; uma ciência híbrida, oscilando entre 
o físico e o humano; e uma ciência empírica, subjugada pelas deter-
minações do concreto e da aparência e com imensas dificuldades de 
abstração.

Em contrapartida, as mudanças que estimularam novas leituras 
da história da geografia abandonaram a catalogação e as descobertas 
geográficas e passaram a centrar maior atenção nos precursores, em 
suas obras, nas formas de institucionalização e sua evolução geral no 
âmbito das ciências sociais.

Com o impacto da denominada revolução quantitativa, chegaram 
também os primeiros sinais da crítica antipositivista, que levou, ine-
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vitavelmente, a uma reflexão acerca da fundamentação teórica e suas 
implicações de natureza histórica e sociológica no desenvolvimento 
do pensamento geográfico. 

De um lado, as obras de Manley (1966), Burton (1962), Bunge 
(1962), Chorley & Haggett (1965), entre outras, representaram a 
versão conservadora da geografia, transformando seus pressupostos 
em instrumentos de intervenção e mantendo os princípios do positi-
vismo, mas agora sob uma nova estética: a lógica formal. De outro, a 
fenomenologia de Dardel (1952), o marxismo de Harvey com a obra 
Justica social e a cidade (1968) e a geografia cultural de Sauer (1963) 
representaram, considerando as diferenças entre as abordagens, a 
versão de uma geografia mais crítica e humanística. 

A crise paradigmática: problema ou solução?

Antes de abordar esse tópico, é preciso considerar algumas con-
cepções que revelam a complexidade da noção de paradigma. Na 
acepção de Kuhn, o termo paradigma é empregado em sentido so-
ciológico, mantendo uma estreita relação com uma visão de ciência 
na qual o acordo e o consenso de procedimentos prevalecem sobre o 
desacordo e o dissenso. Tal visão “leva muitos estudiosos a desqua-
lificar as ciências humanas (pois lá impera a discórdia de métodos, 
a anarquia dos conceitos e o vale-tudo das teorias)” (Domingues, 
2004, p.50).

Derivado do grego paradeigma, o termo significa modelo ou 
exemplo. No primeiro momento, o termo pode se referir a algo que 
pela sua exemplaridade pode ou deve ser seguido, ou significar e 
demonstrar algo que sirva de guia ou modelo.

Segundo Domingues (2004, p.52), a distinção entre modelo e pa-
radigma se faz necessária para poder aproximar o paradigma da teoria 
e a acepção de modelo do método. Essa distinção permite caracterizar 

uma dimensão teórica em cujo interior se formula o problema a ser 

investigado, se postula algo a respeito da realidade, se elege uma 
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parte ou segmento do real como elemento e princípio explicativo – 

uma força, um ente, um objeto; [e] uma dimensão metódica, insta-

lada pela teoria e guiada por ela, a qual se encarregará, entre outras 

coisas, de contrastar a teoria em relação à realidade, servindo-se de 

técnicas e de procedimentos adequados.

O paradigma abriga, na verdade, sob seu manto constituído de 
consensos, várias teorias e princípios de realidade. O modelo, sob o 
signo da técnica e da regulação do objeto, contém múltiplos arqué-
tipos de simplificação da realidade. Embora o modelo pressuponha 
uma teoria, ele se identifica mais com o método.

Feitas essas considerações, a compreensão sobre as noções de 
paradigma na geografia pode tornar mais claros os seus efeitos na 
reformulação de proposições teóricas e metodológicas nas relações 
entre sujeito-objeto.

 No início dos anos 1960, as várias ideias difundidas em torno 
da geografia encontraram na obra de Kuhn (1972) a resposta sobre 
a importância das mudanças “revolucionárias” que foram sentidas 
em vários ramos da ciência nas décadas de 1950 e 1960. 

A geografia foi uma das disciplinas mais profundamente afetadas 
pela ideia de “revolução”. Em 1963, Ian Burton publicou um artigo 
sobre “A revolução quantitativa e geografia teórica”, insistindo 
na importância da mudança e afirmando que a revolução havia 
triunfado na geografia. As ideias de Kuhn foram aceitas e aplicadas 
na geografia para justificar a crise e a necessidade de superação do 
paradigma e, ao mesmo tempo, relegar ao passado as deficiências 
teóricas que marcaram a gênese da geografia moderna. A partir daí, a 
construção de discursos a respeito de crises paradigmáticas se tornou 
habitual.

No final dos anos 1960, quando as questões epistemológicas 
tornaram-se realmente um problema para a geografia, as discussões e 
as controvérsias sobre os seus rumos estavam em pleno curso. As crí-
ticas sobre a relevância do objeto de estudo, sua definição e os meios 
para definir conhecimentos com o qualificativo de geográfico, faziam 
que a ideia de unidade científica ficasse cada vez mais distante.
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Se, de um lado, a concepção soberana de espaço relativo, sob o 
pressuposto de sua organização em termos de localização e distância, 
pôde satisfazer a necessidade de cientificidade e técnica de parte da 
comunidade de geógrafos; de outro, a insatisfação foi total. Nesse 
caso, é possível afirmar que o consenso sobrepôs-se ao dissenso e o 
modelo à teoria. O objeto passou a constituir uma representação 
e sua organização – o modelo – a representação da realidade. Com 
efeito, a hipótese transmutou-se em fenômeno e a “coerência racional 
[...] suplantou em força de convicção a coesão da experiência [logo], 
a variável tornou-se mais importante que a constante” (Bachelard, 
2008, p.15).

A análise dessa problemática levou os geógrafos de diferentes 
filiações teóricas e metodológicas a discussões que gravitavam em 
torno de questões relacionadas às formas de teorização, aos abusos 
na utilização dos meios e das técnicas de quantificação, na relação 
ideológica entre sujeito e objeto, e ao problema do compromisso 
político das ciências sociais com os direitos e anseios da sociedade. 

O conflito que se armou entre as propostas da geografia crítica e 
as da geografia funcionalista estava centrado, sobretudo, nas opostas 
visões de mundo entre os que pretendiam desenvolver uma geografia 
em prol do desenvolvimento capitalista e, portanto, um discurso 
em defesa dos interesses da classe dominante, e os que pretendiam 
construir uma geografia que fosse, em si mesma, uma crítica às desi-
gualdades sociais produzidas pelo desenvolvimento contraditório do 
modo de produção capitalista. O projeto político que caracterizava 
as bases de ambas as propostas estava, portanto, em total desacordo 
quanto aos meios e às formas de atuação social do geógrafo.

Segundo Kuhn, cada mudança revolucionária na ciência leva à 
necessidade de reescrever a sua história, repensar as práticas cientí-
ficas, seus instrumentos e seus objetivos. A New Geography seguiu 
criteriosamente essas orientações. As proposições neopostivistas 
defendiam os princípios do funcionalismo e da homogeneidade 
epistemológica entre ciências naturais e ciências humanas, mas 
também o monopólio sobre os critérios de validade do conhecimento 
geográfico.
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A disputa entre as correntes teóricas pela posse da nova geografia 
ou geografia nova não ficou restrita às questões metodológicas e 
conceituais, intensificou-se nas relações de poder no interior das 
instituições e das comunidades científicas.

O debate sobre a introdução da geografia quantitativa, nas dé-
cadas de 1950 e 1960, levou a uma verdadeira guerra simbólica no 
seio da comunidade geográfica. O que estava em jogo não eram ape-
nas teorias e modelos, mas a constituição de regras para a obtenção 
do controle sobre a comunidade científica. A institucionalização 
da geografia revelou a importância da oposição e dos conflitos na 
comunidade científica do século XIX e o papel que as associações 
nacionais e internacionais de defesa dos interesses da comunidade 
dos geógrafos exerceram na definição do que é geografia e do que 
pode ser ou não considerado como geográfico. 

O problema de rupturas e de continuidade paradigmática aparece 
nitidamente em uma ciência como a geografia. Uma breve compa-
ração com o passado pode revelar profundas diferenças entre os seus 
objetivos. Se a sua gênese como ciência da descrição da Terra possui 
uma longa duração e certa capacidade de coesão entre os autores e 
obras, o seu desenvolvimento na modernidade transformou profun-
damente o seu campo de atuação. 

No século XIX, a concepção de um conhecimento apoiado na 
descrição dos lugares, com ênfase nas relações de causalidade entre 
o homem e o meio, colocou a geografia sob a égide da análise regio-
nal: uma ciência empírica, descritiva e de síntese. Entre as décadas 
de 1950-1970, o embate entre a geografia quantitativa, a geografia 
cultural e a geografia crítica, em relação ao seu objeto de estudo, ainda 
ocupava o centro das preocupações. O reducionismo epistemológico 
não tardou em classificar essas abordagens em “quase-escolas”: 
geografia pragmática (positivismo lógico), geografia crítica (materia-
lismo histórico e dialético) e geografia da percepção (fenomenologia).

Nos últimos vinte anos, a geografia envolveu-se mais com a di-
versidade de suas temáticas de estudo do que propriamente com a 
discussão sobre seu objeto e sua unidade científica. A preocupação 
das análises volta-se, agora, mais para a ênfase nas abordagens es-
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paciais de suas problemáticas do que para os limites convencionais 
do campo específico da geografia. 

Nesse sentido, desprovido da intenção de alongar ou aprofundar 
essa discussão, neste momento, vale ressaltar as orientações diversas 
que assumem as análises em torno da história da geografia na atuali-
dade e quão controversas são as interpretações que fazem alusão às 
características de seus respectivos recortes temporais (os períodos), 
bem como a autores, suas obras e instituições a que pertencem.

Considerações finais

A abordagem histórica da ciência coloca-se, sem dúvida alguma, 
como condição essencial para entender a produção do conhecimento 
científico, mas ela não deve ser a única. A perspectiva que procura 
analisar a gênese, as relações internas da produção e organização do 
conhecimento, as disputas institucionais, as influências intelectuais 
de segmentos específicos da sociedade no interior da comunidade 
científica e as relações de poder que o historiador estabelece com o 
passado são fundamentais para a compreensão e a crítica do pensa-
mento científico.

No caso da geografia, a tarefa de reconstrução histórica parte, 
geralmente, em direção ao passado, como que buscando as origens 
de um conhecimento que possa ser conciliado com as concepções 
de ciência do presente. Ou, sob outro aspecto, parte-se do passado 
em direção ao presente, com a certeza de encontrar uma sucessão de 
acontecimentos correlacionados no tempo e no espaço, de modo que 
culmine na confirmação do paradigma presente.

Em ambos os sentidos, a definição de ciência já está dada no 
ponto de partida, não se tratando, necessariamente, de uma análise 
histórica ou da historicidade do pensamento geográfico – uma on-
tologia do conhecimento ou uma hermenêutica do saber – mas uma 
confirmação do que está, a priori, definido como ciência.

Em suma, as considerações que podem ser apresentadas a partir 
dessas primeiras aproximações com a história da ciência, em geral, e 
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da geografia, em particular, são dirigidas ao conjunto de relações so-
ciais que envolvem a produção e o desenvolvimento do conhecimento 
científico. A ideia geral que se procurou discutir, por se acreditar na 
sua relevância como ponto de partida para uma crítica à História do 
Pensamento Geográfico, foi a de construção da imagem da ciência 
e sua singularidade em relação às demais. A busca pelo precursor, a 
celebração de suas descobertas e as relações de poder estabelecidas 
com o passado mostram-se reveladoras, de um lado, de sua função 
de legitimação da ciência e, de outro, das influências que a história 
da ciência desempenha sobre as comunidades científicas e sobre as 
formas gerais de difusão do conhecimento. 

Os elementos para a crítica da História do Pensamento Geo-
gráfico carecem ainda de reflexões mais agudas, que permitam não 
apenas interrogar a história e dar cabo de suas invenções, mas criar 
possibilidades para interpretá-la de modo diferente. A crítica, como 
nos ensina Lebrun (2002), não nos traz uma outra verdade; ela nos 
ensina a pensar de outra maneira. 
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