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Ensino a pes9Uisa. Uma reflexão que exige mais do que o 

simples ato de colocar' a escola no banco dos réus. Sem que seja 

possivel retirar de nossas reflexeses os -elementos cc•ncretos que 

fazem Rarte do processo de ensino-aprendizagem, n~o consideramos 

como menos importante, o fato de· que a reflex~o epistemol6gica 

sobre cada um dos ramos do conhecimento seja um elemento ativo no 

pt·ocess9 de discussão das relaç:eies de confl i t.:1 comuns à pr6pr ia-· 

escola. 

E justamente na· reflexão epistem•:>l6gica que con•=entrarnos 

nossas preocupaç:~es. As próprias condi~~es da geografia bra.silei-

ra. hoje, tem impulsionado a efervescência dos questionarnentc.1s 

te6rico-metodol69icos onde a a.cusa.;;l'í•:> da sua ausêr1cia CLacoste> 

transformou-se em ponto de partida para uma constru~ão. De outro 

·lado a 9eografia configurou-se como uma disciplina de grande 

Se existe uma diferen~a entre a geografia que se produz nas 

academias e aquela que se ensina nos n1veis mádi•::>s Ce aqui l_a,=os-

te também Jâ evidenciou)p hão é menos verdadeiro Ce essa disser-

ta~~º assím o quer provar> que a fonte básica da chamada geogra

fia escolar· é a mesma da geografia· acadêmica. Se é P•=>Ssivel 

identificar-se com facilidade que a história e \ . 
a sociologic;.. 

modernas sé inspiram no positivismo de Augusto Cornte e seu-:; 

desdobramentos em Durkheirn e Weber~ tal constata~~º não ~ menos 

verdadeira para a geografia. 

O que veremos mais adiante~ baseando-nos diretamente em 

autores: didâticos brasileiros (alguns dos quais podemos conside-
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raros mais imp6rtantes desse século)p é que ~ada uma das propos-

tas apresentadas 1::orno 11 didát..icas 11 promove uma sirnbii::ise ent.r·e c:i 

neo-positivismo (nas ~uas diversas expressões acadêmicas) e as 

necessidades de urna escola média que prep_at·e seus . freqr..ientadores 

com esse mesmo tipo de raciocinio. Qualquer neutralidade não 

passa de um subterf~gio ep por assim entendermos~ seremos tão 

"neutros"' nessa reflexão quantC1 o rnatet·ial si::1bre o qual nCJs 

d~bru.;:amos. Apenas com uma diferen~a: não desejamQS qualquer _ 

neutral.idade. Nossa preocupa~ão seri sempre,. a de esclat·ecer 

através das evidências · encontradasp a forma pela qual os autores 

didéticos se apropriaram das categorias cientificas na constrü~ão 

de seu di~curso geogràf ico. Buscando a coerên~ia interna de tais 

discut·sr.-is,. evidenciaremos suas filia~ões metodológicas e, a par-

tir dai avan~aremos por dois caminhos que se intercomplementam: a 

critica em torno das disparidades entre o emplrico e o discurs6 

e, por fim o alinhavamente de um corpo teórico metodol6gico que, 

no nosso entender, pode contribuir . para 6 pracesso de ruptura da 

geografia com. o neo-positivismo. 

A quest~o metodológica 

Como jâ vimos, repensar o discurso redag6~ico da geografia, 

significa muit::i mais que o mero questionamento do processo de 

ensino-aprendizagem, da estrutura da escola. ou ainda das pró-

prias condi~~es de trabalho do professor. 

As estt·uturas teór ico-metod•::>l6gi!=as geradas na academia 

repetem-se (de maneira diferenciada, mas n~o original> nos pró-
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prios livros didáticos. 

Nossa reflex~o. · portanto, n•o pode ter como ponto de partida 

o próprio material qidátic:o sobre •=> qual n•;,s debn..1ç.:am1:is: é preci-

so que nos posicionemos de forma clara, no sentido de permitir 

qu• as nossas ferramentas de análise sejam facilmente identificá

veis. Em ~esumo: o ponto de partida está no próprio método sobre 

o qual nos referenciamos. 

Esse ponto .de partida adota corno pressuposto que a elabora

~~º de qualquer· discurso ci~ntifico passa por um processo de 

apropriai;:ão, P•:w parto.= do observador, de um conj1_w1t..::i de var·iáveis 

empiricas sobre as qua~s ele elabora abstra~ões, 

seu pensamento um discurso, uma percep~ão, um quadro do concreto. 

O movimento de construi;:~o do pensamento pode ou 11ão respo~der ao 

conjunto de variáveis impost6 pelo empirico, 

per1sarnento, 

(também empirico) para a constru~ão <ou continua~ão) do 

~r6prio ato de pensar. 

Assim se constr6i o senso comum ou mesmo o pensamento cien-

todas as variéveis, além do grêu de determinação de cada uma 

. delas, na construç~o do concreto <slntese de m~ltiplas determina

çees>, implica no fato de que o pensamento~ um ato de constru~ão 

intimamente relaci•:•nad::i coin o pn:>cess•:i de constr•..ii;::ão históri•=a. 

num processo de inter• 

pois o sujeito pensante e o objeto pensado s~o 

ambos movimento e historicidade <tempo~alidade), 

mento (espacialidade>' está roLdto distante de ser um pri:1blema 

é na verdade uma das variàveis da própria relai;::ão e 
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portanto~ it1te9rante da espaç:o/ternporal idade do processo . de 

apreens~o do real. 

Nesse contexto .Podemos ~videnciar uma das questees fundamen

tais de nosso trabalho: ' a relaç:ão entre essência e aparência. Se, 

de urn 1 ado. a construç:~o do· c ·oncret.o em pensamento jamais se 

completa, por outro lado~ a cada movimento, o concreto per1sado é 

ponto de partida para a compreens3;c,1 di::1 real-cot'l•=ret•:i. Nesse: 

sentido, a · cada movimento do pensamento, o concreto pensado, 

aF>esar de jà detectar um cornpleX1:) corij1 .. 1t1tc.1 de detennina~ões, set·á . 

considerado como o concreto ai::•arente pelo pr6pr io movimento do 

per1samento. Essência e aparência, portanto, s3:o categ•:::wias i·:iual

rM!nte i dent. i f i •::áve. is h i stor i •=slrn·~r1te. 

O movimento de apropria~~º do real é, concomitantemente, um 

movimento de transmuta~ão do que se apropria, rumo à essenciali-

d ade, numa din~mica de m~tua determinar;:~o. O real apropriado jà 

n~o ê mais o mesmo real (é o real sobre o qual se insere uma nova 

çleterrninar;:ão: o conhecimento humàno) e aquele que se aprop~ia. 

passa a ser em ~ss~ncia a relar;:ão dialética de mais uma apropria-

e 1 ementes do conheci rnento. são 1..1ma mesma 

realidade dialética (contradit6ria ep portanto. movimento>. 

Se é •=orreto afirmar q1..1e o cqt·1•=retc1 é a s1nt.ese de m1:.tlt.iplas 

determinar;:ões. pode-se inferir dai q~e o concreto em pensamento é 

o domlnio relativo das pt·óprias determirl,a~l!Ses e que a diferenç:a 

entre aparência e essência està na capacidade <histor icament•:,, 

identificàvel) de se apropriar do concreto. Em outras palavras: o 

que é essência num dado momento histórico será . aparência nl~m 

outro, em funr;:ão do conhecimento apropriar-se de um conjunto 

maior de determina~ões. 
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· · Essa discuss~o deve nos permitir avan~ar em dire~go As 

quest~es que proporcionarão o des~nvolvimento da temática propos-

ta: a relaç::ã~ entre essência e aparência, do ponto de vista do . \ 

r·ea l . concreto e do c;:oncreto . em per1sarrier1to, nas duas ·categorias 

fundamentais do cor1hec i mento geográfico: espar;::o e paisagem. 

As determinar;::tses existentes para a construr;::ão do discurso 

cientifico da 9E:!0•3rafia, tornam a r·efle~<ão epistemológica direta-

mente 1 igada à construç:ão d•:> chamado ºdiscurso didáticoº pois, 

com já afirmamos, t.al discurso está intimamente ligado à elàbora-

ç:;tlo de cunho académico, ou seja, o "discurso didâti•:o" está longe 

de ser uma mera simp~ificar;::ão do discurso cientifico; este é 

antes de tudo,. a fonte inspiradora das con•:epr;::tses que com maior 

ou menor competência, buscam-se vulgarizar através da escola 

fundamental ou média. 

Corno et"ltendemos et·1tão:o as categorias espaç:o e paisagem? 

Aqui o nosso objetivo é esclarecer minimamente essa quest~o. 

para que a leitura dos coment6rios que faremos na parte central 

deste trabalho seja facilitada. 

Do nosso ponto de vista~ o espaç:o é urna categ•:>r ia da essen-

cialidade~ enquanto que a paisagem identifica a aparência. Assim~ 

C• espai;;::o idet·1ti fica o conj1 .. n·1to de moviment1:is que constrói o real, 

ou seja~ o conjunto de determina.;:ões que nos permite compreender 
\ 

os motivos pelas q~ais o real se apresenta (como paisagem> na 

forma observada. Paisagem ép portantop uma categoria subordi"nada 

ao espaç:;o e deve ser entendida como um dos ~lementos de sua 

determinar;::ão · na medida .em que:o como arranjo visivel passa a 

exercer um papel ine~cial no conjunto dns demais determina~~es 



sem .que,.. no entanto,.. possamc•s afirmar que a ar1ál ise da paisagem 

seja suficier1te para a compreensão do espai;:o. 

Porém, que espa~o é esse a que nos referimos? Dizer simples-
1 

mente que se trata do espa~o géogràfico seria urna redund~ncia. 

Apresentar a categoria na s1...1a. forma mais global :o 

propriedade da matéria (assim como o tempo) faria com que a 

!geografia fosse colocada num plano tão amplo:- · que acabaria por 

justificar sua tradii;::ão enciclopedista. Assim, o rumo que nos 

parece mais corr~to é aquel~ que envolve o estabelecimen~o da 

rela.;:ão sÜ-jeito-objeto para a gec.igrafia. 

As categcirias espaç:o e paisagem p1:idem tomar um uso ger1éric1:i, 

da mesma maneira que a relaç:tio entre a essência e a apc:u-ência,.. 
' 

sem que isso venha a definir qualquer ponto de partida para o 

observador na sua rela~~º com o objeto de observa~ão. Mesmo a 

ma t.erná ti c.a, a fil.c1sofia, ou qualquer outro tipo de 

reflexão sistematizada, teriam seu espa.;:o e. sua paisagem sem qu• 

i~so definisse o significado da reflex~o de cunho geogràfico. E 

necessâr io portanto~ estabel•:acer de que conjunt\-, de deter·mir1aç::eies 

estamos filando quando nos referimos ao espa~o geográfico~ que 

para n6s se trata da relaç::~o entre a sociedade humana (express~o 

singular da particula~idade homem) e a totalidade natureza. Essa 

relaç:ão, cuja particularidade fundamental està no fato de terri

t.or ial izar-se~ cornpõe um conjunto de. dJtermina.;:tses espe•=i ficas,.. 

cuja detecç:ão e explicita.;:~o é~ no nosso entender o papel da 

geografia. O espai;o geogràfico é portanto~ uma e~:pressão parti•=u-

lar de um movimento (igualmente particular> e, sob tais parâme-

tros iniciaremos nossa anâlise de alguns aspectos da produç::go 

g~ogrâfica Cdidâtica) no Brasil do século XX. 
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Quando nos colocarnç:rs a tat·efa de . investi·::iar a lei ti.u-a q•.~•::!! a 

geografia escolar tem elaborado do espa~q brasileiro, optamos por 

uma variàvel em que, o processo de desenvolvimento capitalista 

brasileiro servirâ de contrapont•:> para checarmos particulanner1te 

o tipo de imagem que esse processo produziu no ir1terior da 9eo-

grafia didàtica. Por outro lado, a . produ~ão didàtica, além de _. 

apresenta~essa vincula~~º hist6rica apresenta outras facetas que 

igual~e~te influem na sua elabora~ão. 

Assim, a an~lise te6rica epistemol69ica subjacente ·a essa 

produ~ão didática, torr\a-:se de sL~ma importância para' que possamos 

dar conta das matrizes desse conhecimento e a forma de sua inter

nal iza~So no Brasil. 

A anâlise de alguns textos significativos dessa produção 

didàtica brasileira, bem como a sua rela~~º com a produ~~o geo

grâfica intern~cional, caracterizada pela fili~~~o teórica dos 

autores e ~própria inser~•o no meio acadêmico brasileiro · é a 

forma de desenv•:>lviment•:> desse trabalho. · 

· Internamente a essa forma de encaminhamento • .. serà objeto de 

a estrutura temàtic• que compõe o desenvolvimento 

desses textos didàticos, assim como a fQrma pela qual os autores 

desenvolveram esses temas. 

Tornou-se comum afirmar-se que a introdu~~o do pensamento 

geogiàfico cientifico no Brasil. teria se dado somente a partir 
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de 1910 com a publica~~º da obra de Delgado de Carvalho, que 

nascido e criado na Fran~a~· teria colocado o Brasil na rota dos 

moden-.os conhecimer1tos. geo·:rráfi.cos lá elabot-ados,, apresentando 

poster ionnente,, também uma signifi•=ativa. produ.,::tlo didática~ <An-

dr ade, 1977: 8) • 

Já Aroldo de Azevedo prefere estabelecer o~tro par~metro: 

"Os estudos de cat-áter geográfico ant.er iores à 
cria~~º da FFLCH-USP, s~o estudos puramente descri
tivos~ tipo catálogo ou uma (geografia que se con
funde co~ a topografia e a cartografi~). Nesses 
estudos,,· sob o titulo de <Geographia> ou <Corogra
phia> estendia-se longamente a enumera.,::tl'io dos fe
nOrnet-.os <r1atura·is, humanos~ ecor1ôrnii=os e poli ti
cos>~ com uma riqueza de detalhes impressionante e 
que obrigava os alunos que utilizavam esse material 
a dec•:war l ist.as imensas de r1•:irne·s e nr:.tmeros." <Az~'!
vedo, 1 954: 45) • 

Esse tipo d~ afirma.,::~o leva-nos a perguntar quais seriam as 

p1::iis 

isso implica em afirmar que a geografia que se produzia no Brasil 

em épocas anteriores a Delgado de Carvalho ou à cria~~º da FFLCH-

USP, n~o poderia ser classificada como cientifica. 

A prbpria cita~~º de Azevedo mostra-nos que um dos princi-

pais problemas seria o caráter descritivo empirico que até então 
1 

a produ~ão didàtica de geografia apresent~va. 

Par...al Claval, referindo-se à produ~•o geográfica em geral, 

acabava levantando o mesmo tipo de critica~ pois para ele a falta 

de clentificisrlÍo da geografia seria devido ao fato que a disci-

plina ntlo apresentava ainda a consciência de sua originalidade e 

que tinha ficado: 

s 



"C ••• > rnuito ternpo absorvida pela descriç:::1!lo do 
rnundo. C ••• ) procura-se fornecer ao aJ=•arelho ·de 
Estado o conhecirnento certo das provincias sobre o 
qual -assenta · o seu poder. Além, é dominante a 
preocupa.;:ã•:i com a ri·~uesa das nai;:~es ou dos parti
culares." Os viajantes, os precut·sores da etnografia 
s~o os ónicos a responder a uma das curiosidades do 
póblico geogrifico, rnas ~~o procuram propor uma 
explica~~º •istemâtica daquilo que observam. Es
for~os de sistematiza~~º e de interpreta~~º encon
tram-se. em compensaç::go~ a partir do s•c. XVIII. 
Caracterizam a economia espacial. Na altura tem 
pouco êxito. Os geógrafos descobriram-nos com mais 
de um século de atraso~ tal era o seu estado de 
espirit.o estranho à investi9aç::ão das causas. Basta
va desenhar os contor~os d~s provincias ou regi~es 
e dizer · como são preenchidas para satisfazer as 
curiosidades. 11 <Claval, 1987:71-2>. 

Para esse autor~ a consciência da originali~ade iomente 

apareceria na segunda metade do século passado em fun~~o da 

utilizai;:~o das idéias de Da~win sobre a evolu~•o das espécies, 

que teriam se adaptado às condii;:~es naturais. A partir dai, a 

geografia não teria se preocupado mais com sjmples descriç::~es dos 

fenOmer1os mas iniciaria a busca das causal idades,. apesar de num 

primeiro momento ter a pretensão de dar conta da dinémíca social,. 

invocando as caracteristicas do meio onde s~ desenvolve. <Claval,. 

1987). 

Quaini critica e~se tipo de abordagem de Claval colocando em 

d~vida o fato deste colocar em evidência os critérios de sinteti-

cidade,. sistema ti zaç::ão e i r1st. i tuc i ona l i ~aç:ão como pontos de par -

tida para a inauguração da geografia cientifica <1>. 

Na verdade, para se poder estabelecer qualquer tentativa de 

classificaç::~o ou periodizaç::ão da geografia ou de qualquer ciên-
. 

eia:- n~o devemos esq1...1ecer que a conceit"uaç:~o de ciêr1cia apnasenta 

um conte~do histórico, ou seja,. determinado tipo de conhecimento 
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pode ser considerado cientifico ou não, dependendo de sua estru-

· t.urai;:ão teôt· ico metodol6gica, no momento de sua proposio;:ão. Pro..: 

ceder de outra forma é ~brao;:ar uma abordagem a-histórica. 

Ao invés de ficarmos discutindo, P.ortar1to, quando nasce•...i 

determit~ada ciência,· embutindo nessa discussg6 de modo explicito 

os fatores que nos levariam hoje a considerá-la como tal, é mais 

important~ identificarmos que tipo de incorporao;:~es t.eôrico meto-

d9l69icas foram .abrao;:adas e desenhar a partir dai, possiveis_ 

F·eriodiza~;..!~es. Nest.e trabalho privi l•::::9iarei essa verter1te, apesar 

de n~o ser foco direto de minhas aten~ões a proposi~ão de novas 

As-:. i rn, se o descritivismo é o grande problema que nos impe-

diria classificar a geografia como ciência, torna-se i~perioso 

superá-lo pois esse método, do ponto de vista teórico, coloca a 

ciência que o utiliza num impasse, dado 3eu reduzido poder de 

fogo explicativo <2>, sem'apresentar contribui~~es efetivas à 

evolu~ão do processo de conhecimento. Como afirma Caio Prado 

Júnii:1r, OS p.recursores desse método foram Ç)S profetas ck1 positi-

vismo, amplamente disseminado na geografia. entre os quais pode~ 

mos citar Auguste Comte que afirma: 

"( ••• > não temos de modo algum a pretens:to de 
e~""<por as causas geradot·as dos fenOmet1c1s. posto q1..1e 
r1ada mais fariamos ent.~o al~m de recuar a dificul
dade. Pretendemos somente analisar com exatidão as 
circunst~ncia~ de sua produo;:ão e vinculà-las umas 
às outras. mediante t·elai;:ões normais de sucessão e 
de similitude." <Comte, 1973:13). 
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O 11 descritivismo" apresenta facetas politicas e ideol69icas 

muito claras. pois geralmente trata-se de Um discurso em que a 

preocupaçã•::> central· é retratar detet"miriados fenOmet-.os <n•::> nosso 
\ . 

exemplo, o pais Brasil> como se sua organiz~ção fosse eterna~ 

imutâvel e inquestionável, pois n~o se trata de perguntar pbr que 

a realidade configurou-se da forma como é ret~atada. 
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~m ~~!me!2 9~ ~§~r:~~~r~ =g~§sr!~!Y!ã~s~ n~ ~~g~r:ªf !ª ~§E2!êr: 
t!r:2§!!~ir:2 

O livro cujo indice reproduzimos abaixo tem como titulo 

em 1916. Era destinado aos alunos do Colégio D.Pedro II, Colégios 

Militares, Escolas Normais. Liceus de Artes e Of lcios, •:ate. 

Possivelmente estéjamos nos defrontando nesse caso com o tal de 

"Situai;:~o 

Cc1nf i gur a.;:~o 
F•::it·ma 
Pi::;intc•s e~-::tt·ernos 
t• i mensties 
Limites Physicos 

· Ft·•::intei ras 
<I>- com o Uruguay 
<II>- com a Argentina 
<III>- com o Paraguay 
<IV>- com a 8ol1via 
CV>- com o Perú 
CVI>- com a-Colombia 
<VII>- com a Venezuela 
CVIII>- com a Guyana Ingle~a 
<IX>- com a Guyana Hollandeza 
<X>- com ~ Guyana Francesa 

Li b:•.ral 
Bahias 
Enseadas e Angras 
Cabos 
Pontas 
Estreitos e Canaes 
Ilhas 
lOt·o·:iraphia 
Potarno•;t· aph ia 

<I>- Bacia AmazOnica 
<II>~·Bacia do Prata 
CIII>- Bacia do São Francisco 
<IV>- Bacias Orientaes 

La•:ic•s e l a•;Oas 

Aspectc• phys i co 
Clima e salubridade 
Estrutura geológica 
Prod1J1•=•;:ties 

CI>- Reino mineral 
<II>- Reino vegetal 
<III>- Reino animal 

81.~pet- f 1 e i e 
Populai;:~o absoluta 
Popula~ão rel~tiva 
Et...hni:.9raphiai 
Li ngw:, s 
Rel i9it!ies 
G1::ivern1::i 

<I>- Governo da Uni~o 
CII>- Governo dos Estados 
<III)- Governo ~o Districto Federa 
C~V>- Governo do territôrio do Acr 

Divis~o administrativa 
Capital e cidades 
Instr1...1•=i:::tp 
Agr i CL4 l tur a 
Indústt· ia 
Cornrn .. ~1-·c i •::i 

P•::irt.os 
Colonização e immigrai;::~o 

Ecor1ornia e fin.an•;:as 
Estradas de Ferro 
Estrad~s de Rodagem 
l\la vi:~9ai;::~ o 

<I>- Nave9a~ão fluvial 
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<II)- Navega~~º costeira A~udagem 
<III>- Navega~~º internacional Defesa militar 

Phar6es Hora legal 
Correios <I>- Regulamento para execu~~o da lei 
Telegraphos <II>- Quadro das corre~~es a aplicar 

Estado d1::i Arnazor1as Estado d·::i Espirito Sante1 
Est.ad•::i de• Pará Estad•::i de• Ri•::i d•::: Janeiro 
Estado do Marar1hg:o Districto Federal 
Esi:.ado do Piauhy Estadc1 de S~o Paulo 
Estado do Ceará Estado d1::i Pat·aná 
E?t~do do Ri•:• Grar1de do Norte Estadr:• de Santa Catarina 
Esi:.adó da Pare.hyba Estatfo do Rio Grande do Sul 
Estado de P•3!rnarnbuco Estad•::o de Minas Geraes 
Estado de -Alagoas Estad•::i de Goyas 
Estado de Ser·:i i pe Estado de Matto Gri::isso 
Estado da Bahia Territ6rio do Acre 

<Cabral, 1922: :381/:3>. 

A obra de Veiga Cabral estâ mais ligada à metodologia dos 

inventários descritivos do que a qualquer tentativa de discus~ 

s~o/formula~ão de leis mais gerais acerca dos temas abordados. 

Porém,. a análise das descri~ões nos revela a existência de 

uma certa lógica e uma o~dena~ão de temas, mesmo que isso seja 

apenas baseado em dados dos aspectos sens6rios ou empiricos. 

Assim, no exemplo cit~do, é fundamental para o autor, antes de se 

dedicar à descri~ão das caracteristicas humanas do território 

brasileiro~ pro•=eder a urna descriç:go detlalhada · de seu s1...1bstrato 

ou -:;eja, do 11 palco 11 onde essas cat·a·=teristicas . são 

o que passa em primeiro lugar pela localiza~~o, 

dimet·1sl!:ies e das fri:inteit·as corn cada pais lirn1trof•3!~ para 

que n~o pairem d6vidas de que o que est~ sendo descrito existe de 

fato e leva um nome:Brasil. 
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Isso é feito.ainda de forma ca6tica, pois não classifica 

claramente essa atividades, que aparecem sem uma hierarquia de 

imF•ortància · definida e desprovida de agrupamento referente às 

l 
categorias de produç~o. circulaçgo, politica, ideologia, etc. 

Apresenta, porém uma firme ligaç~o com o empirismo, onde se 

destaca o aspecto sensório como o principal instrumento de aná-

1 ise:- sendo que as relações estabelecidas pelo autor s•ó as mais 

simples e imediatas passiveis: veja-se por exemplo a sequência 

"-p1::ipulaç•o-ethnographia- li n·:iuas--rel igiões-·:i·::iverno-instn...1çã1::i".• 

n~mero e em seguida suas outras caracteristicas; •=> •:ioverno que a 

organiza e preserva; a educa~go, obrigaçSo sob a responsabilidade 

Somente a partir disso o autor sente-se apto a dissecar 
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Delgado 

de Carvalho apresenta uma estrutura temática m•.ü to parecida com a 

de Mario da Veiga Cabral~ que observamos anteriormente. 

I- Situação geo9raphica 
II- Fronteiras terrestres 
III- R·=levo 
IV- Littoral 
V- Clima 

VI- Hidrografia · 
VII- Recursos Naturaes 
VIII - F'c1p1...1 l a.;:~o 
IX- Os Estados 
x- Economia nacional 

As regi~es naturaes do Brasil 

I- Brasil septentrional ou amazônico 
- descripção geral 

" especial 

II- Brasil norte-oriental 
- d•:::sct· ii:·çlrio .9e.ral 

" especial 

III- Brasil oriental 
- descrip~~o geral 

" 

IV- Brasil Meridional 
-descripç~o geral 

. " especial 

V- Brasil Central 
descr ipç:ão ·:.:ieral 
li especial 

(Car·valh:;, 1923: 11 /4). 

Na edi.;:~o de 1923 porém, 
. \ 

aparece uma advertêr1cia qa_~e essa 

mesma estrutura tinha passado por algumas modifica.;:õês: 

11 
( ••• ) em funi;:ão da m•...idanç:a n•:.s' proo;it·amas do Colé

gio D.Pedro II ero 1923, com a estrutura.;:~o das 
regiões naturais e a elimina~âo da antiga estrutu
r·;.~.;:~r:· dos conte•:~dos p•:ir unidades adrni1··1ist.:.t·at.ivas." 
(Carvalho~ 1923). 
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Essa preocupa~~º de Del~ado de Carvalho, reproduz coloca~~es 

idênticas de Vi da l de La B 1 ache em "Las d i vis i or1es f 1 .. w1darnent.a 1 es 

dei território frances" demonstrando claramente os o~igens de seu 

júbilo pela oportunidade de altera~~º dos programas escolares do 

colégio em quest~o. 

"Se p~ede uno preguntar, ante todo, si es 
necesario dividir en regionas el pais que se quiere 
estudiar, y si no seria mas sencillo examinar sepa
radamente y uno detrás de otro sus principales 
aspectos, costas, reliéve, hidrografia, ciudades, 
etc. Es facil mostrar qu~ un sistema asl iria 
directamente contra la finalidad que se propone la 
geografia. Esta ve en los fenómenos su correlación, 
su encadienamento~ busca en ese encadienamento su 
explicaci6n: na hay que empezar por aislar-los. 
Puede describir-se de forma inteligible el litoral 
sin las terras del interior, los .acantilados de 
Normandia sin las mesatas de ereta de las que 
formam parte, los promont6rios y los estuarios 
bretones sin las rocas de la naturaleza y de desi
gual dut"•:E!Za •=iue •::•:•nstit.1..1y.~n la peninsula? 0.::1 .. a-re lo 
mismo con la hidrografia y la red fluvial, que 
dependem estrechamente de la naturaleza del te~re
no. Por quê a•:::iul lc:•.s a91..1as se cot1cent.rarn en canales 
p1;,cc1 nurnet·osos, mient.ras. q1...1e en otras Pcfftes se 
dispersam en inumarables rede~ y discurrem por 
todas partes? Por qué el mismo rio cambia, durante 
su curso, de aspecto y de ritmo, unas veces encaja
do, otras ramificado, clar6 o turbio, desigual o 
regular, adopta~do, sucesivamente, en resumen, ·los 
caracter·es de las r-i:agiones que atraviesa? El geo
grafo estudia en la hidrografia un de las expre
siones en las que se manifi~sta una regit~. y act~a 
de iguai manera con 1a vegetaci6n, con las vivien
das y los habitantes.· No debe ocupar-se de estos 
distintos temas de estudio ni como botânico ni como 
economista. Pero sabe que estes diferentes rasgo~ 
se compone la fisionomia d~~na región. es decir~ 
ese algo vivo que el geógrafo debe aspirar a repro
di.~cir." C ••• ) 11 Lc:1s divisic•r1es ·:ieo9ráfi1::as n•::o pr,..1.,~den 

proceder más que de la pt·opia •:ie•::i·;wafia." <La Bla-· 
che~ 1982: 244/5). 

Carvalho busca situar-se claramente em relaç~o aos debates 

te6rico-metodol6gicos que se desenrolavam internamente à geogra-
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fia de sua época e informar isso ao sua p~blico leitor, tanto que 

na apresenta~ão de seu livro~ quando se refere à polémica possi-

bilismo ~ determinismo, , assume em rela~ão a ela posi~3es claras, 

a~ negar poder de determinai;.o . à natureza e afirmar que sua 

influência. dimi.nui com os ""progressos da civil izai;~o". 

como tarefa da geografia o estudo dos géneros de vida dos grupos 

sociais nos quridros naturais. A identidade da geografia tarnb·~m é 

-~vo de interesse do autor; que considera que a disciplina deves-_ 
. 

se abrir mão dos estudo da ir1dividualidade no campo da geo•3rafia 

humana e considerasse antes as coletividades, pois o que daria 

unidade para esS".a ciên·=ia se_r ia o grupo e ni:\•:i o homem em s•...ia 

individualidade. 

"Para simplificar a q1..~est.~o. dí·;:iarn•::is •=lue . e>dstern 
duas grandes correntes em geografia humana: a cor
rente 9ermànica, chamada determinista por seus 
adversários, e a correr1te frar1ce:za., chrisrnada por 
si própria de possibilista. Nà~ que isso dizer que 
a divis~o por nacionalidades seja t~o marcada. Hã 
deterministas em Fran~a. na Escola da <Science 
s6~iale>, por exemplo, onde há verdadeiros (predes-

_ tinistas> mesmo. Os americanos do norte são, em 
geral ratz~lianos; assim como alguns brasileiros 
que se oc1..1pam. da geogr aph ia humana. " 

< •.• > "A orienta~~º moderna, a meu ver~ deva pro
curar ser mai.s sóbria e mais' prudente. As seguintes 
directrizes pode~iam s~r esbo~adas: 

1- A ~ida vegetal e animal rege a a~ão do homem 
mas vem apenas condicional-a. As influênci~s do 
meio physico são mais negat.:lvas do que positivas, 
isto é~ sg-\o mais irnperiosa!,s nas suas. limitaç:ões da 
ac~~o humana do que na sua cooac~~o para agir nest~ 
ou naquele sentido. A natureza prohibe frequente
mente, às vezes suggere, mas raramente ob~iga ou 
compelle. Por isso, às influencias prop~iamente 
ditas, seria talvez preferivel substituir a no~ão 

de relaç:ties. 
2- As .influencia~ directas na Natureza, por seu 

lado, tendem a restringir~ no que diz respeito ao 
homem, à Prehistoria. Com os progressos da civili
za~~º• os seus imperativos perdem, pouco a po~co~ o 
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.selil ·=~r~~·=ter h1;;~1:::essàrii::i.. A vida v;;: ... e se t•:it"r1ar11:::l•::i 
mais artificial e b proprio gráu dé civiliza~ã6 de 
l.lrn gt·upo s:-ode s•:::r .nie.dido pelo grá•.~ d'S! fr1depehdêt1c:ia 
ci.~ . possue e)Zt.•::! gri.~p•:l em relaÇt.\r., às forr;;:as tYat.u
r~•s~ ·que e• hc•mem~ ern V•::=z de tem~r ~ passa a contro-
lar·. . , 
Pôr iss•:i m•:r:srn•::i, ·,::r t:-•:int•.:i de vi~tr:~ Puf'arri.ent.•:õ! e•::ono·· 

miço nlo precis~ mais ter a. capital importancia que 
lhe attri.buia a ·::iec•·itf"aphia ant.i9a. E: +:.êúnbem prefe
r1Vel res't.rin9it· as ri•:>•;tl·~s abstratas de quadros 
racionaes, rio espai;:o, t10 tempo, e esti...idé:ff antes os 
~ênei~as de vida dos 91··upos nos ·~uadros t)at• .. .ffaes. 
Ahi se. acha~~ num ~amplexo mais ou menos facil de 
int~~pretar, mBs em summa, de possivel observa~&o, 
toda~ as n::s1...1l i:.arrl:.es do m1'::iO e seus re•=1..u-s1:is~ das 
f~itões hereditárias d~ grupo~ de seu gráu de cul
t;.1...1ra e das or::·ortwüdades offere•::idas pelo momentQ 
histórico. 

3- E ne~essário, em consequéncia, limitar o campo 
dos e~tudos de geographia humana, principalmente no 
~ue diz respeito à biologia e à ethnographia, nos 
assumptos das quaes tende a se intromett~r. pAra se 
restringir ao seu assumpto proprio. A ngo ser as
sim, virà a se enfraquecer em campo alheio, onde 
nunca poderé vingar nem progredir. 

Pan;, isso, r1~c· deb~aria de ~er i-i:~c·::immend~1vel faz•.E!1·· 
t~rn po1..~(.::o de c:1b\:.;.i:.1" ~.ci;.:~·=• d;.::1 i t1i:fi vi dua 1 i dad·;:;~ f·,1...1rnan;.:.:i. .:~ 
c:onsidi:!!rar ant.;:;s as c1::illo::!tivÚ:ia•::k~s. A 1...1t·1id?.1di:'l, em 
geo·;)t"<::~phia h•...irnana, n~o •t: o homero, é o -:;;it·•...1F•O. Só 
assiffi ~oderà ella merecer o seu nome de geographi~ 

so•=ic::1.l." <CarvaH·1·:>~ 192:3: V, VII e D·O. 

Apesar dessa profissão de f~ no possibilismo, 

analisa na etnografia brasileira~ o~ tipos humanos regionais 

<sertanejo sulista/ ~a~cho; sertanejo do norte/ jagun~o). 

1 

"O §~~.t:t-§D§!.Jg sulista é de~ceni::k=~t~1t.e dos rnarneluc•::>s 
pnulistas, dos Bventureiros bandeirantes. O meio 
dmtérminou suas caracterlsticas. A ·serra do Mar, 
que se levanta c.:::irno Lima barreira t·1atut·c:1l, p1··::•te·;;.:i•::= o 
local •::or1t.ra os inirni9cis do ~~<te1·· .i.or. A actividade 
assim p6de tomar outro rumo, a amenidade do clima 
dd planalto, a fertilidade do ~Olo facilitam a 
vida; por outro lado, qs. rios, affluentes do Para
n•, smo camin~~s naturaes que convidam os homens a 
desvend~r os sert~es. <A terra attrae o ho~em> 
(Euclides da Cunha) e o homem segue a~ linhas de 
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menor resistência, traç:adas pelas correntes dos 
rios. Assim se explica a irradiaç:~o do sul, seu 
§§~!r!i2 ~~ ªYi202m!ª• sua ªY~iS!ê· Os e!Y!i§~ª§ 
povoat~am Minai: . ., Go::>yaz,. Matto t:iit·osso,. o raort.e e 
tambem o sul • 

O gaO~h~ Crio-grandense e joaquinense) é o homem 
das planicies extensas onde corram os cavallos 
leguas e leguas sem obstac~los. A natureza é prodi
ga: bom clima,. culturas prosperas. O ga~cho veste o 
ponche, a bornba•=ha, armado de t··ebe1··1qr...1e,. bebe chi
marr~o e come churrasco. A vida é larga e farta: o 
homem é cavalheiresc:o e espeta•=•...iloso P•:ir·:iue o sel~ 
meio se presta. ( ••• > O gaOcho e o jagunç:o, diz o 
Sr. J.B de Lacerda, n•o devem ser olhados como 
typos ethnicos do ponto de vista dos caracteres 
physicos das rai;:as. S~o typos ern n::la·;:~o às condi
ç:ties especiaes de vida no meio das quaes se 
acham... A medida em que a civi 1 izaç:~.:; fôr pene
trando pelos caminhos de ferro, pela navega~ão dos 
rios, com as machinas agricolas, etc., esses typos 
de rc.,.;:as part.ic•...1lares t.•?.nderã•:i .a desappat·ecer ••• " 
<Carvalho, 1931: · 132/4). 

Em relai;::ão a esses dois tipos o autor faz uma media~~º• 

afirmando que o progresso atropelarà a sua individualidade, uti-

l izando assim a premissa clàssica possibi l is~a.. Mas e em rela•;:ã•=> 

pc•r'..:iue o relev•:i "apot-.tava as linhas de menor resistf:!ncia"? 

Na ven:fade, essa é uma q1.~e.stão de método •=llH:: acabou fazendo 

corn que a mai1::ir parte d•:is possibi 1 istas não pudesse levar às 

~ltimas consequências as assim ~hamadas intera~ões com o meio 

ambiente. Esse método assumia pre;omissa\s metafisicas e ao:, ser 

aplicado na an~lise da realidade, conjugado com a no~âo de possi-

bilidade na rela~ão homem-meio, a determina.i;::ão a.caba n•o apare-

cendo. como aç::~o .e rea·;:~o sQ ffi§~ffiQ !;:§mE:Q e assim . para alglms tipos 

de comunidad~s val~ria a determinai;::•o ~ para outros a possibili-

dc.lde (3). 
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Podemos afirmar portanto que, de um modo geral, grande parte 

dos possibili~tas apresenta a sua vertente determinista. mesmo 

porque essas duas noç:tses são muito t·elativas; como lembra Delgado 
\ 

de Carvalho e além disso, originalmente as concepç::(IS'es n~o se 
. 

apreset-.tavam t5o demarcadas,. com a noç:~o de determinaç::#i:o ngo · 

suprimindo· a de possibilidade <4>. 

20 



Na anélise d~ constru~~o teórica de Vidal de La Biache, 

batizada posteriormente de possibilista por Febvre ( 1955). 

notamos a incorpora~âo dos principies bàsicos de anàlise da 

sóciedade, desenvolvidos originalmente por Durkheim, que 

assentaram as premissas do funcionalismo. Essa incorpora~ão 

tornou-se um fato,,. a despeito da querela corporativa sobre qual 

eiu da chamada "morfologia social",,. 1...1m ramo da sociologia,,. como a 

def1n1a Durkheim <Febvre, 1955). 

No int•=rior do at·cabouç::o teórico d~isenvolvido por Durkheim,. 

alguns elementos pareciam ter sido desenvolvidos sob medida para 

a ·:::ieo•::.:ir afia. Podemc•s comparà-los com al.9urnas idêias manifestadas 

por Vidal, jà relatadas anteriorm~nte. 

Durkheim afirma que os fenôm8nos sociais-devem ser tratados 

~omo coisas (5) e que o investigador d8~e se esforçar para não se 

envol v~.=r com eles,. pt"ocederido di:::ssa maneira, Úrna análise ne1..itra e 

objetiva da sociedade. Isso pod~t"ia s~r conseguido na medida em 

qu~ o observador se despisse de todos os preconceitos e no~ões 

ant~riores à anàlise dos fenômenos que deseja estudar (6). p1;,is 

•::orno uM véu que a~abaria po~ impossi~ilita~ a do 

movimento da realidade tal qual ela se apresenta. Reafirmando a 

necessidad~ de isen~âo e objetividade por parte da ciência, 

I. 1 L • 1 :i: .. a· <r .. 1i:E! l rn •::o. oca a anàlise dave partir d~ esfera do sens6rio 

e n~o dos conceitos (7) e que a subjetividade inerente aos dados 

s8nsoriais poda set· corrigida na medida em que tornemos o nosso 
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. 
alvo de estudo o mais objetivo possivel. o.que· impplicaria · em 

expurgá-lo dos fatores que. individual ou fatualmente lhe deram 

origem. 

Desconhecendo os conflitos das diferentes classes no . . inte-

rior da sociedade., Durkheim parte do principio que quanto mais 

avanç:ar a Divisão Social do Trabalho e sua Divis:lo Técnica,. 

rnaiores contatos e relai;:eies deverã'o ser mar1tidos entre os membros 

cta sociedade., o que faria aumentar· o grau do que ele denomina de_ 
. 

solidariedade social. Assim. o aparato jur1dico d•õ:!ÍXa de ser 

et1carado com•::i l~ma normatiza.;::ão de relaç:~es desiç11.~ais internas à 

sociedadra e passa a ser enca.rado como um instrumento de medida 

dessa solidariedade social~ que sendo quebrada por alguns de seus 

-membros,. faria com que se movimentasse esse aparato e assim 

promovesse o seu ajustamento (8). 

De fato.. o p~nsamento vidaliano demonstra suas raizes fun~ 

cional istas ao apoiar-se no conceito de gênero de _vida. .como um 

conjunto articulado de atividades· enraizadas historicamente e que 

expressam a.- adaptaç:ão ou ro:aspc•sta dos grupos sociais ao , meio 
. 

geográfico. a regi~o aparece como uma unid~de espacial com.rela-

·tiva a•..ttonomia f•.mcional e o ·todo (espaç:o 9eo9ràfico) como um 

mosaico dessas unidades. Essa per~pectiva re9io.nal ou c:orol69ica~ 

manifesta suas intima• rela~~es com o funcionalismo ao encarar a 
\ 

hist6ria como s·2n.10 constit.uida de processos funcionalmente 'dife- -

renc:iados~ a teoria da hist6ria ap~recendo de forma subordinada 

ao est1..1do con•=reto das hist6rias particulares das sociedades; a 

real idade como um c:onjr...it·,t~ .• :i at·i:. icr...1lado ~e •..Jnidades que requarern · 

estudos especificos e dési9uais. Na medida em q~e se considere 
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essas unidades Cregiees) autónomas~ o tipo de rela~ão homem-meio 

que ocorre e~ . uma delas~ reflete a particularidade daquele feno-

meno,. ficando proibidas as generalizaç~es e dando a entender que 

a totalidade somente poderia ser entendida após o estudo detalha-

do de suas partes (as regiees) C9>. 

Vidal ~ em sua perspectiva de estudar os gêneros de vida~ 

colocava como essencial o conhecimento do terreno habit.ado pelos 

~ovos. Desse ponto de vista as ~aracteristicas naturais do· terre- -

ern fr .. n-11;::~0 de 

vârias circinst~ncias e a partir dai teria havido uma adapta~~º 

do homem em sua rela~~º com a natureza. para entendermos~ portan~ 

o caràter~ costumes e as tendências dos habitantes de uma 

~egião~ o estudo prévio do terreno seria essencial (10>. 

Essas coloca~~es de Vi~al, demonstram-nos que a distância 

que separa o possibilismo do determinismo n~o é tão grande e que 

sua base é a afirma~~º da estrutura de abordagem dicotômica 

natureza-ho~em da geografia~ que será. "f is i ca 11 e 11 humana" e qu•= 

se tornará ·""b modelo ~e abordagem clássico da disc:ipl ina por 

várias décadas, sendo entronizada na estrutura dos livros didá-

tices como a ónica ab9rdagem posslvel •m geografia. 
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11 11.mlin•::•sa •:;1err.:~~~·:,, c:1..1j1:1s ref'le::<i::•s •=he·;Jõ:\ram at.4 :::i 
Brasil, notadamente por disclpulos verdadeiramente 
à altura dos Mestres que tiveram - Pierre Defon
taines, Pierre Monbeig, F~ancis Ruellan, Roger 
Dion, Pierre Gou~ou, Louis Papy. 

Gili:ir i•::isa 
f undatj.'::~o 

ge~a~ão que modelou os responsáveis pela 
e sobrevivência da Associa~~º dos Ge6o-

gr'"1f1::is . Br·2(silei.r•::is e fot·rn1:11.~ rn•:.:!:rnbr·i:·s ·d;::\ ch;::\mad;:1 
Escola Paulista de Gfo!!o•;::irafia • . -º presente trabalho representa modesta homenagem a 
esses Mestres, que aqui plantaram um facho de luz 
que jamais se apagará. 

Tábua cron•::ilôgica ·· Fre'dér ich Leplay~ El isé•a 
Reclus; Albert Demangeon; Emmanuel De Martonn~; 
Raoul Blanchard; Henri Baulig; Lucien Febvre~ Maxi
mi l ien S•:::irt·e~ < ••• )" Az•:=vedo, 1.':;t50::.?.:3). 
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Como vemos,. Aroldo de Azevedo admite explicitamente a grande 

influência da geografia francesa,. particularmente a da gera~go . 
dos anos 70 (do século passado),. n~o somente sobre sua obra mas 

também sobre o Departamento de Geografia da LISP. Apesat· dessa 

influência declarada,. não devemos pensar que o alinhamento à 

geografia francesa (sobretudo vidal ian~> fosse automât.ico 7 · poi-s 

Aroldo de Azevedo n~o se explicitava teõricamente em sua produ~~o 

didática,. embora possamos inferir sua orienta~~º teórica em sua 

obra. O próprio autor admite que sobre a base .francesa,. o Depar-

tamento de Geografia da LISP tinha incorporado contribuiç:tie:s de 

outras fontes,. principalmente oriundas dos EUA~ Alemanha e Ingla-

terra,. tendo encontrado seu próprio caminho que deveria ser 

caracterizado como eclético <11). 

Esse ecletismo é manifestado na produ~ão didàtica de A~oldo 

de Azevedo,. por exemplo,. ao historiar o nascimento e evolu~ão da 
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$eografia Hwnana, nominando autores que, em es~ala sucessiva, 

teriam contri~uido para .o enriquecimento dos estudos nessa área, 

Ratzel, La Biache, Hettner, Ellen Semple, etc., como 

men'tadi::-1, ao invés d~ constituir caminhos e propostas teóricas e 

~etodolbgicas muito diversas. Dessa maneira, tudo se passaria 

como se a obra de Aroldo de Azevedo fosse a convergência que 

tinha sido aperfei~oada por todas aquelas contribui~ões. 

"A FnE11~.:li~ri.•=•=• F~at:~.;~l ... i:!r1tref:.l!H"11::lo, cc11...1b.,;~ a -;il.61"'i;:i d•:a 
ter sido o verdadeiro criador da Geografia Humana, 
por ele denominada 'Antropogeografia'. Seus primei
ros trabalhos se limitaram a assuntos geológicos e 

de paleo-ontol6gicos; mas depois de muitos anos 
viagem atravàs da Europa e da América dedico~-se t'l 

estudos de geografia humana, publicando a sua Pl"'i

meira obra C'Antropogeografia' ou 'Fundamentos da 
Aplicaç.:~c. da G.:::··:.grafié:-i à História.'), em 1882, ni:1ve 
anos mais tarde completada por um estudo sobre a 
distribuição g~ográfica dos povos~ 

Depois de Ratzel, outros autoras tem vindo anri
quecer com seus estudos o ~ampo da Geogr~fia Huma-
na: na França, Jogo Brunhes ('La G~ographie 

Humaine'), Vidal de la Blache ('Principes de G~o-
-9raphie Humaine'), Luciano Febvre ('La Terre et 
l'Evolucio~ Humaine'), Camilo Vallaux, Lespagnol, 
Desmolins, etc.; na Alemanha, Ernesto Friedrich, 
Alfri:~d·:::. Hi:!ttner·, Schlt!ltte1·, Penck, Fisd·1er, 
H. Wa·:;:~n~.::: t", N~:i r b•:E! t'º t•::• K t· ·:~~b·s, ••::i:.1:::. ~ . t·ia. ! t.á l :L ,-;i, O l. :t ntcJ 
M~rinelli~ nos Estados Unidos, Elena Churchil.l 
Semple, etc., etc." <Azevei:::k:i, j.934= 60). 

Esse texto citado, de 1934, é o prim~iro livro didático do 

autor. "Geografia Humana''• ao qual suceder-se-•o mais 29 titules 

c1...1 l mi nar1di:• · com a ed i r;:~o de 11 O Mur-.do que t"i•:::.s rodei a" 

ern 1974. pe:r·faz .. :::r1do urn ·b:.tal de 11.216.000 e~<:ernplar-es ao lcmgo de 

41) anos. 

Esses n~meros reaf ir-rnam a importancia exercida pelo autor- na 
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divulga~ão de uma imagem da Geografia par~ o grande p~blico no 

Brasil, principalmente se levarmos em conta a realidade da escola 
1 

na ~poca, que era altame~te elitizada,·e de acesso restrito a uma 

camada lnfima da.populaç~o. 

Se esses n~meros ainda hoje s~o ·considerados espe-

taculares em virtude de sua alta tiragem, na éP•:>ca, eram .e:onside-

rados verdadeiro fenômeno, colocando o autor em posi~ão hegemó-

nica, incontest6vel por um longo periodo. 

Assim~ quando o autor reafirma a influéncia francesa, prin ~ 

cipalmente a de Vidal de La Biache, podemos pressupor o seu papel 

de divulgador dessas concep~~es de geografia. 

Como vimos a influência francesa materializou-se com suas 

bases te6ricas calcadas no positivismo-funcionalismo, cujas im-

plica~ões jà colocamos. Afirmamos também que a estrutura bàsica 

de ébordagem baseava-se na "tricotomia'' natu~eza-homem-economia. 

Entretanto, em sua primeira obra diditica não obse~varemos a 

reprodu~ão dessa astrutura, pois o programa oficial da Geografia 

determinava· o estudo da n~tureza (geografia fls1ca) na la série, 

o estudo de geografia política · e econô-

rni Cê~. 

E interessante comparar, todavia, aquilo que o programa 

recomendava e aquilo que foi incluldo pdr Aroldo d~ Azevedo. 

Este, afirmava na introdu~~o de seu livreo que não tinha assumido 

o compromisso de seguir o programa oficial ao pé da letra e sim 

completá-lo cqm outros temas , 

amplo. 
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Program~ Oficial (1931> 

"Populaçõe~ e raças. Linguas e religiôes. As 
migra~~es e a civilizaç~o. Formaç~o de cidades. As 
capita.is. As estt·adas, · a ·=iri::ulao;::t~.:::r e . os 
transportes. Fronteiras. Culturas alimenticias 
<trigo. arroz. milho, café, cacau. ché. a~~car, 
vinho). Plantas i~dustriais (algodão, borracha. 
madeiras, fumo). Cria~ão de animais: carnes, peles, 
couros, lã, seda. Exploraç~es minerais (carvão, 
petróleo, ferro e outros metais). Utiliza~ão das 
fori;::as nat.i .. .wais. 

Populai;::õ~s. grupos étnicos, elemento europeu. 
Coloniza~ão. Recenseamantos: Os Estados e o 
Distrito Federal.· Recursos naturais e mananciais de 
energia. Condiç~es gerais da agricultura: café, 
a~~car. algod•o. O gado. Ind~strias ~xtrativas: 

Borracha. madeira. mate, manganês~ Vi~;ão férrea e 
rodoviéria. Navega~ão. Comércio exterior." 
(For1seca, 195€.: 77 > • 

Item do programa de Azevedo 

- Geografia Polltica: conceito objeto e limites. 
- Os Estados e suas variadas ~armas. Estados sobe-

ranos, protegidos e vassalos. 
- A distribui~•o polltica do mundo atual. 
- Condiçees de vida geógràf ico-econOmica dos Es ta-

Fins polltico-econ6micos 
veis pollticos das potências. 
~ .. a l. 1:·:·; • 

do·::; Estadc.o~ .• 
Fr·or1b:::i t"ê:1~~ 

Mó-
n<::1-l:1...1-

- Formação territorial do Brasil e evolução de 
sr...1as 'f1-ot""t"teiras. 

- Polltica mundial d~rante ~ ~peca contemporãnea: 
o ~ltimo sêculo antes d~ grande guerra e zonas 
d~ antagonismo polltico no antigo continente ao 
se iniciar a conflagração européia. 

- A nova imagem do mundo. Modifica.;::~es no mapa da 
Europa e da Africa. As atuais grandes potências. 

- A sociedade das Na~ões. 
- Zons1s de antagi::wrismo politico no mut'"ld•::i atr .. ~al." 

( Azev•=ido, 1934: 16> • 

Como podemos observar no programa oficial, 



ficarnet-.te J=•C.1l itic:os s~•:i "As capitais" e as 11 Ft-onteiras 11 na pat·te 

estudo do Brasil, 
. \ 

recebendo esse ~ltimo item um tratamento mera-

de Aroldo de Azevedo é muito mais ampla. Quais as razões disso, 

uma vez que sabemos que o.regime instalado a partir de 1930 n•o 

-. 
bt·asi leit-o? 

geografia pol1tica n~o é diflcil de ser encontrada, 

contràrio do que se pensa, esse segmento da geografia foi muito 

desenvolvido na Fran~a no inicio do século, mas vinha etiquetado 

com o~tros tltulos, tais como o de "geografia colonial" ou como a 

~~tores Jean Brunhes e Camille Vallaux, publicado em 1921. 

O próprio Brunhes admite que na verdAde o que se estudava 

sob esses ~6tulos era a Ge9polltica, disfa~ce que se justificava 

em fun~ão da descohfian~a em relação às suas origens CRatze l ·-

Alemanha) e ~ua utiliz~ç~o como ideologia justifi~~dora do expan-

s :i. C•n i •:::mi::"J •~ l t:=:rnt.~.::i, 
. . ... . . 
lsso tudo contr1b1J1ndo para afastar a reflexão 

Pori~rn. as influências somente frutificam na medida em que 

existam condiç~es internas para a absorç~o de determinados tipos 

de idàias. Essas condi~~es foram criadas pela política educacio-

nal do governo ap6s 1930, 



que passou a s~r 

i rnp 1 ~O!rn~;mt.:-adi:::• . ria es-f::rutur ú po 11 ti ca bt· as i l 1:= ir a e •=lt.11:::i viria e:\ se 

exacerbar corn o 11 Estado Novo" ern 1937, assume ~ forma de um 

discurso laudatório e informativo a respe~to da constitui~ão.e do 

papel histórico do Estado enquan~~ institui~ão. 

Assim, a 9eo9rafia é chamada a mostrar o Estado como.nascido 

das necessidades de seguran~a coletiva, caracterizando-se 9eogra-

do-se que,- as fronteiras, 

Estado", teriam sua vitalidade extremamente ligada à eficiência 

dos meios de comunica~ão. 

11 Cot·11:;:c,1··T~-:-~ndo 1::om 1:1 est.:-1...1do dat histó1·· ia, d1:=:vi:2 a 
geografia ter também como objeto a educa~ão poli
t i ca, par a a. qlJj:1 l ci::witr i bu irá primei r1:::i, C1:1rno est1...1dc.1 
das condi~3es geográficas da forma~ão do Estado e 

nascido como qual-
quer sociedade politica das nece~sidades de segu
ran~a coletiva, se ~aracteriza, geograficamente, 
pela sob~rania territorial e requer, para se manter 
integro. a fixação do grupo social ao solo. Mostra
rà depois como a vitalidade das fronteiras, 6rg~os 

-periférico~ do Estado, depende da segurança e da 
rapide~:= d.:~s estrada~ e d1:::is ti1ei1:1s d~ i::1::.irn1...1n:i.1::c:tr;::ltio. 
Continu~ndo o estudo da estrutura do Estado, apre

ciar-se-à a forrna~•o das capitais, bem corno a irn
portànci~ que tem, econômica, política e espiri
twal. Cabe ainda à geografia, mais do qualquer 
outra matéria, evidenciar como o Estado politico se 
p t" ende, a f iria 1, tl·.::: t· ·~ 1 ai;:t:es •21::1::.nôrn i e: as da pr od1..1i;:::~i·:::i" 
(For.seca, op. ci t .. : 72>·. · 

O curioso é notar que, apesar de recomendar explicitamente o 

estudo ·do Estado, a reforma Francisco Campos, in-

cluido explicitamente ~orno tema dos programas. 

Afora a inclus~o desses temas pollt1cos, 

conte6dos segua a mesma linha daquela jà apontada quando . estuda-
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mos algumas obras de D~lgado d~ Carvalho. 

deste, que fazia questão de posicionar-se claramente acerca de 
. \ 

al9umas questões te6rico-metodol69icas, Azevedo passava discreta-

mente por cima desses temas. 

O encaminhamento dos conte~dos estruturados reveste-se por6m 

de peculiaridades próprias-de cada autor. Assiro,· 

observar a estrutura~~º da parte III, dedicada ao estudo da 

geografia humana. 

o autor afirma que as influêcias do meio sobre o homem podem 

chegar a determinar o seu próprio meio de vida. 

"A sirnpJ.,~s •=i:::1nformar,:::~i:1 dr:. relr.~v·:•, C•::irnc• P•EH"fil dc-~s 

costas, a variedade da fauna, etc., podem, tamb~m. 
at.1.~at· not.av•:E!lrn~~nt.•".:! si::.bt·e 1:::is individr...ros, de::tei·rnin,:~n

dc muitas vezas o seu próprio meio de vida: são a~ 
montanhas e os planaltos, convidando-os ao pasto
re 10• são as planlcies, tornando propicia a agri
cultura~ são os litorais rendilhados fazendo nascer 
o gosto pela navega~âo; é a abund8ncia da fauna, 
-~quàtica ou terrestre, atir&~do-os à pesca como à 
ca~a." <Azevedo, 1934:67>. 

-~zevedo afirma em seguida que também é preciso 1::"":!rn 

rear;::~r::i do •·a•::imem contra as condiçô:es 
\ 

do meio em que vive, 

reproduzindo assim. a ambiguidade que a quest~o homem-meio sófria 

entre os pcissibilistas, a que j' nos referimos quando analisamos 

a postura de Delgado de Carvalho frente ao mesmo tema. 

porém, ·este ~ltimo aparece somente como subtl-

tulo, ngo sendo desenvolvido no corpo do texto. 
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A sequência citada encaminha uma lógica de aparêr1cias que se 

desenrola. a · partir . da - exr=•ans3'.o do homem 'sobre o globo - as 

formas 
\ 

das habitaç:~es humanas - as cidades - a populaç:3'.o e seus 

movimentos e finalmente as raç:as. religiiCS'es e linguas. 

As ra~as em Azevedo (1936) 

No seu 1 i vr o de 1 936,. Azevedo rnod i fica o encadeaml!!lnto da 

aborda9em,. sem entretanto alterar significativamente os conteú-

dos. Assim,. o encadeamento passa a ser: •;raç:as e povos - l inguas 

e religi~es - o homem e o meio - gêneros de vida e graus de 

ci vi 1 iz&r;~o •· habi ta·;::~E:?s humanas ·- centros urbanos - a populai;::~o 

e seus movimentos e as fronteiras da humanidade 11
• 

Ao estudar as "ra~as e povos",. o autor _efetua um longo 

levantamento das teorias taciol69icas,. inclusive com citaç:tses de 

outros cientistas~ onde aparecem os critérios de classifica~~º de 

raç:as como a cor da pele~ conformaç:~o do· crânio~ qualidade e 

conformaç~o dos pelos,. caracteres da face~ estatura~ etc. Porém,. 

o autor chega à conclusgo de que é impossivel ~lassificar os 

homens segundo o critério de raç::a no sentido a~ribuido ao termo 

pela zoologia. Em funç:::Io disso ele prop~e b estudo dos: 

11 < ••• ) povos da Terra tendo em vista as partes do 
m1..1ndo •?. sem tentar relar::i1:ir1ar uma -::om os 01...1t.ros". 
<Azevedo~ 1941:34>. 

Qual ;:a.razão evocada para isso? Serà que o autor jà teria 

incorporado .as noç:Cies cultural istas domir1ar1tes ria Europa desde o 
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inicio do século? Serâ que já teria tomado contato com a obra de 

·ai lberto Freire. que .introduz· (com defazagem temporal> . no Brasi 1. 

esses conceitos? 

A razão apontada por Azevedo era que:· 

Assim, 

"( ••• ) muito mais completo. de dificil separach,ão 
em virtude das mestiçagens e dos cruzamentos que já 
se processaram através dos tempos." . <Azevedo. 
1941: 34). 

a dificuldade . não seria dada pela impr opriedade do 

~mpre90 das noç~es raciolOgicas e sim em fun~~o dos "cruzamentos 

... :~ mestiç:agens". ou seja, fatores de ordem biol69icai tipicos dos 

humanos. 

Em rel~~ão à abordagem raciolôgica da população~ Ortiz 

( 1985: 2S> afirma que as teor ias raciolôgicas elaboradas t"1a E• .. iropa 

predominaram junto à elite brasileira no periodo entre 1888-1914. 

As suas origens remontam a Ret.zuus em meados do s~culo XIX. que 

também é o P~riodo em que se vulgarizam as· idéias a respeito da 

evolur;:::ío social que «F•reset·ctam vinculos imediatos com as premis-

sas raciais .. 

receber criticas de vàrios antrop6lo9os, entre os quais se ~~con-
.. \ 

trava Boas e é quando a noç:ão de raça cede lugar à de c1.1.ltura. 

No momento em que as teorias raciol69icas entraram em de-

clinio na Europa. elas se apresentaram como hegemOnicas no 

Brasi 1. 

Torna-se assim. diflcil de sustentar a tese de que haveria a 

t.ransplar1t.aç:ão para o Brasi 1 das idê!ias em lll ti ma moda ria Europa.· 
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Na verdade, a elite intelectual brasileira, ao se orientar para a 

escolha de determinados autores, não estava passivamente coresu-
. \ 

mindo teorias estran9eiras. Essas teorias são demandada~ a partir 

de necessidades internas da forma~ão económico-social brasileira. 

Ao aplicar os principios teóricos que destacamos, ao estudo 

da popula~ão brasileira, Azevedo efetua a sua descri~ão em fun~ão 

das ra~as que a cornpoern e de suas caract.erist.icas 9enéticC\s. 

Em. 1959~ 

11 P1::issul.ndcJ r1ot.<f'\vel 1··1:::ib1...1st.1:r~~~ e 9r<:~nd•':'! r1:::isi-E.i:.'iirrn1::·i.a 
f1sica o negro presta-se admiravelmente aos 
trabalhos pesa.d·:.~ da lavoura e da indústt· ia. SE'.!u 
gênio é pouco expansivo e sofredor; sua indole é 
genalrnente pacifica e propicia à submissgo. Tem 
tendência para ser supersticioso e a sua dedica~ão 
n~o conhece limites. 

< ••• > Os mulatos s~o geralmente mais vivos e inte 
1 igentes que os negt-os. Em conper1saç~o, possi..,.em 
menos robustez fisica e menos disposiç:~o pat·a os 
traba1hos pesa.dos" <Azevedo. 1941:219/221)~ 

na S6a edi~~o (atualizada) da obra "Geo•:n-afia. do 

Bnasi 1 11
, A':zeved.:1 ainda rea.fi rrna as noç:tses raciol6-:;iicas se bem que 

agora, jé com a introdu~~o das no~~es d~ cultura e de género de 

vid.:i .• 

"O povo português é o resul\tado de longa e varie
daje mescla de povos. em que se destacara~ os 
c~ltiberos. os germanos, ' os árabes e os judeus. 
Culturalmente, foi dos romanos que receberam mais 
profunda influência. 

< ••• > O n~9ro bt-asi lia iro ê geralmente forte. Seu 
9êni~ é pouco expansivo, sua indole é pacifica e 
propicia . à submiss~o. Supersticioso, aprecia a 
prâtica de ritos fetichistas. 

< ••• ) ·O t"1e9ro vive nurn certo isolamer1to embora. 
n~o existam entre nós preconceitos de cot-ª Dedica.
se a profiss~es bn'.v;:ais ou .=aos set-vir;:os domésticos:.-
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slavo na Bahia, onde aparece em todas as , profis~ 

sões" <Azevedo, 1958:81 e 98). 

A Geografia econômi~a 

Jà no item dedicado ao estudo da Geogr~f ia Económica e 

na la quanto na 2a sêtte parte de seu trabalho C naspect i varnent·~ 

Geografia Geral e Geografia d6 Brasil> a atividade industrial 

sequer é mencionada. Como poderiamas explicar qu~ em 1941, um 

geógrafo, escrevendo sobre essa tema ngo lhe dedicasse pe lo menos 

um cap 1 t.1.~ lo? 

Poderiamos responder a essa indaga~~º afirmando que o pro-

grama oficial assim detQrminava. isso n~o se sustenta, 

-·' ... w•..1 

incluindo novos temas sempre.que julgass~ nece~sàrio. Assim, 

~uestgo que se coloca é ~or que o autor n~o julgou essa inclusão 

No livro de 1958, ~o-capitulo dedicado ao estudo da geogr~-

fia h1.w1ana. Azevedo mant4m os tópicos referentes à organizaç•o 

às frontei~as do Estado brasi leiro e 

. l . 1:: ::1 inc ui uma peque n a a~or(agem a a limenta~~º no Brasi l. 

A alimenta~~º dos brasileiros e o meio 
- Geografia da alimentação no Brasil 
- As h~~ita~~es brasileiras e o meio 
- Os principais tipos de habita~~º" 

<Azevedo, 1959:251). 
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Essa inclusão, porém, ngo se verificará em suas obras poste-

ente desct· i ti vo, onde tenta relacionar, apoiado na obra de Josué 

regie;es e sei...1s respectivos tipos de alimenta~ão, sem tirar 

maiores c:onseguéncias dessa questão, tornando o tema desprovido 

de a n~o ser folclórico-enciclopédico de se saber o 

q~~ se come e onda se come. 

No capitulo sobra a economia brasileira, o autor modificou a 

sua estruturaçâo anterior, colpcando em primeiro lugar, os temas 

relativos aos transportes e somente depois disso abordou a produ-

ç~o e o comércio. 

Ao desenrolar o terna sobre a hist6ria da economia brasilei-

o a1.Âtot· inclui a ati.vidade in•"•.Âstrial, forma 

ser::undár i ti. pois das 111 pàginas dedicadas à economia apenas 5 o 

s~o à atividade industrial. Azevedo admit~ que a industrlaliza~ão 

apesar de continuar afirmando 

em outros capitules que o Brasil ainda é um grande pais agrlcola 

a que a ind~stria a a agricultura tem que caminhar juntos. 

''( ••• > n~o 6 mais possivel negar que caminhamos a 
l ·-·,-..-..., .. ,_-.,,,,,,, -- -- ·-•-·· .. J- l.- •• :1 ·-·t-·-·1··~-- .... - N c:o.t ='º"" r-•c:1-.. .::.O .-4 t 1u ·-~"1m l t ir''-' • .. Jc~ :!!:..!!:..!:::!.:=..::!:...!~ __ l,,;:.:~.l=~S'. r::-1s-
sas ind~strias começaram a se desenvolver depois da 
guerra de 1914-18. A partir de 1934, tendo por base 
o parque de São Paulo, um novo surto registrou-se; 
nossa produ~~o industrial passou a ser superior, em 
valor, à produç~o agrlcola. Com a ~ltima guerra, as 
n=~CE!Ssidades da situação obri9ara·rn-r1.::•s a mult.:.ipli
car nossos esfor~os, multiplicando nossas ind~s

trias; e n~o està longe o dia em que teremos a 
ind~stria ~esada, a exemplo dos centros da Europa 
Ocidental e dos Estados Unidos. E fora de d~vida 

que o Brasil possui, ind1.j5-
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Nessa abordagem d~Azevedo ê curioso notar a justificativa 

para o avar1p::i dn produi;::ão inç:lustr ial qu.e ter ia sida::i fn,it.o da 

Assim. dilui-se o fato de que a ind~stria citada possui 1 .. m1 

proprietário e ela passa a ser encarada como fruto do trabalho 

coJetivo para o bem comum e, todo brasileiro deve 

que transfigura-se não em uma 

forma de reprodu~go do capital individualizado na 

capitalista e sim um slmbolo da afirmai;::ão patriótica. 

No livro de 1963, 

tório. é "Brasil, 

em toda a obra: a fé no futu~o do Brasil enquanto Na~ão. 

Depois da tradicional colocai;::ão acerca das vantagens do 

quadro natural brasileiro em função da ausência de extremismos, 

apesar de diversjficado, o autor resolve entrar na conflagra~ão 

]il: . . J J..O<' po. ·~1co-socia. que ençdO • • :::1 ::1 b · 1 . queimava a soc1ecare rasi eira, 

apenas pela esfera de seus resultados, ou seja, do aparente. 

''Out.1·-0\::; 1::1::11"·1tr1:i\:kttr::!s:. fi::;1··;"1m 1:::ri<:odi:•:•; P•=lo 
contato com assa natureza. ao povoar o 
~-, .. -- .... Sl'-"" .L.-·r··-c· "" -- :f:::.di-···--"''"'• ... ,... wL~~a, _ ·•- ~~, •~ ~ •u • e

1 
Ld1 ~- •~ 

atividades econômicas. · · 

bgr%.~m ,. ~:::rn 
pais,. aic• 

di fere.n-1::.e·.:; 

( ... ) erg!! !n~!:::!!i[i~i§· repl~tas de fàbricas e de 
operários, situadas a poucos quilômetros de f!~!Q.:. 

~~! ~ §!~!2§• . destinados à cultura ou à criaç:o; 
conhecendo a técnica moderna ou permanecendo dentro 
de sistemas antiquados. Regi~oes em pleno desenvol
vi menti:;-, e1::1:;-,nôm i 1::1::., r1ão rn•...1 i to 1 ot·i·;ie de .[§:~.!~§:§ §!:::!~.:. 

~~§~0~2!~!~a!· Enfim: o luxo de alguns, a vida dura 
e diflcil para a maioria, a miséria para muitos. 

Assim ~ o Brasil de hoje: um pais cheio de con
trastyes. Mas nada disso nos deve impressionar. 
Somos Jovens, estamos em plena formaçZo, não pude-
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mos aproveitar ainda nossas possibilidades. Os 
contrastes dec•:irrem ern ·:n-ande parte, da vastid~o 

territorial e d•s diferen~as de climas e de solos. 
< ••• ) O Brasil é um pais do futuro. O que precisa 

ser evit~dp é o desequilibrio que traz a discórdia 
•=ntre i no~°'i"os, 

V<::t 1 e.ir l. :::-:.::1ndt::-J 
as díferen~as que ·podem gerar ódios. 
o património ~erritorial qua herdamos 

e garantindo a sobravivên~ia da civiliza~Mo que 
recebemos de nossos antepassados~ poderemos resol
ver tais problemas. Unidos, conseguiremos realizar 
o g1·-~1t"'1cfrl! destino que nc.is .;.:>!sp~"!:!t·a." 

1963: 19-29) •. 

Como vimos, a~~i. o autor insere os conceitos de desenvolvi-

porém sem maior aprofundamento e os 

contrastes sociais poderio ser resolvidos pala uni~o. 

seriamos um pais jovem e em plena forma~&o, reafirmando assim 

sua interpreta~ão evolutiva e organicista da história. 

Ao tratar da evolução indu~trial, 

harmônico vem novamente à tona. o Estado seria um 

elemento neutro. que implementa pol!ticas simplasmente por tê-las 

"Em 1940, _porém, o governo brasileiro deliberou 
instalar a mais poderosa usina sider6rgica do pais, 
criou a g2me~Dbi! ê!~§C~[~iS~ ~!S!QCª! ( ... >'1 (Aze
V•:::do, 19f.:3: 161)) • 

O capital estrangeiro é encarado r-J·1·1i- 1•ro ~~~rt~ ~1...1~ 
-·· '-\ .... '"i'o :. ·~· 1 .• ·1:.- ..,. ,_ 

industrialização, somando-se com as empresas já instaladas aqui. 

''( ••• ) E, a partir da dé~ada de 1950, passamos a 
possuir a ind~stria !~t2ffi9~i!!!ti~!· com a produ~•o 
n~c.1 ~·••::•rn·;;~nt•::? ·d•:::: ·::~ct:\1T1 i r·1hti•:s!:"->, r11a~.:. tarnboé:1m i:::lo::,~ ;..;.,1_4·l::.1:1rr1óve i. s 
e da jipes de marcas alemãs ~ norte-americanas, 
sobre:t1...1di:1. 
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( ••• > O Brasil, desde muito tempo, não precisa 
importar medicamentos do estrangeiro; fabrica-os 
atra~és da importante i~~~!~r!! f~~m~s~~~!f~· aqui 
~epresentada pelos mais afamados laboratórios do 
Mundo, que, vieram juntar-s9 aos laboratórios nacio
r1ais. Nossa prodL~ç:~o pennito:~, mesmo, que possam•::is 
dest:.inat· urna pat-tê à ~>~pot·ta . .;.::~S.:1." CAzeved•:i, 
1963~162). 

ao captar o movimento da economia, part. i c:u 1 at· -

apenas pelos aspectos mais eviden-

ou seJa, pelos elementos e~ sens6rio, 3 outra interpre~a~~o 

' o::o:•s que implicam em 1,,110 aumento da "n1:1ssa pro::1dr~1o;::~i::o i ndt~st.t· ia 1 ". 

Nenhuma explicaçffo: 

ind~stria automobilistica no Brasil? E a farmaceutica? Por que o 

Estado decidiu construir Volta Redonda? 

Talvez esses n~o fossem ~emas pertinentes à geografia, pois 

o caràtgr de neutralidade perante os conflitos s6cio-e~on6micos 

preocupado em destacar o papel da vida agrària, 

Azevedo n~o admite que o Brasil sej a um pais industri a l. 

-.:w1 p J. ~::!t .. '1<=.t 

:i. nd1~'.;~ t t .. i ::~ 1 
"C ••• ) · O F.lrasi l eno:::o::wd::.;··;::.v-se, 
industrializa~~º e o ~alor ~a produção 
ultvapRssou jà o da produ~ga ag~opécuària. 

Mas o Brasil ainda não poda ser considerado 
E:f::i~ irnã!::.-!~!:r...ü~l • C ••• > " e Aze ... ·edo, 196:3: 162 ) .• 

r .. Jrn 

jovem e assim que envelhecermos seremos tal e qual ess~s paises 



"São prc.~lemas que tem•:'IS que- enfreratar e que. 
pouco a pouco. haveremos ae resolver. Porque o 
Brasi 1 . é aindà mui to jovem e precisa_ percorrer 
longo c:amircho. antes de tornar-se uma 9rar1de 
potência rnundial. Tal ·corno acorateceu curn outros 
paisesio que hoje ~stão ran vanguarda da economia 
mundial." CAzevedó. 1963:163). 

As modific:a~3es ap6s 1964 

O livro de 1964. 11 0 Mundo êm que Vivemos" apresenta uma 

inovai;:::\o do ponto de vista da estrutura, _ pois antei::ipa~·1do a 

seq1 ... 11~r1r.: ia na t.:.1...1r eza -hornEi!rn-econom ia. aparecem e s~o valorizadas as 

nr:::rç::l!:i~':l!S sobre a Terra corno o 11 t"10SS•::.'1 planeta 11
• cujo ~onte~do nos 

permitirà pensà-lo em seus mo~imentos mas. sem a presen~a do 

' 
homemio com a divisão em zonas. as coordenadas geográficas e 

fir1al izando. na- ênfase da repre~enta~~o da Terra e. particular-

mente. na importância da c:artcgrafia e dos mapas como instr-1 .. nnercto 

o ·:::iue conferir ia a·:.~ t•:::mas estudadr.,s 

p~ 1 a geografia, urn papel mais pr a·;::imát i C•:l. 

A Terra é redonda 
Dimens~es da Terra 
A Terra:não està par~da 
~ias e noites. Esta~ôes do ano 
A esfera t~rr~stre 
AE Z~nas da Terra 
As coordenadas 9eo9râfica.s 

O problema da orienta~ão 
Mapas ou cartas geogrAf icas 
Tipos de mapas 
As proj~~~es cartogràficas 
Importât"ir.:ia dos mapas" 
<Azevedo, 1968:227>. 

Essa preocupa~~º pode ser encontrada em todo o livro. 

40 

com o 



autor fornecendo os dados técnicos da repr~senta~~o de diferentes 

como por ~xemplo, · as redes de drenagem, 

vales representa~ão do ·relevo, etc. 

as formas de relevo surgidas da 
combina~go de todos esses agentes, internos e ex
ternos, precisam ser representad~s ~os m~pas ou 
cartas geográficas. 

Nos de peqw,1na esca 1 a. o co l i::ir ido e o somb r i?!adc• 
resolvem o problema: a cor castanha <a que podem 
ser acrescet·1t.adas sombras> é uti 1 izada, •::i!tn geral. 
para ~s montanhas~ a cor verde costuma ser resarva
da para as áreas planas e d~ menor altitude. 

Q1...1an•:k:i. porém o mapa é constn..11d·:i em es•=ala ·::irar.de 
(1:100.000, 1:50.000, 1:20.000, etc~>. dois siste
mas s~o geralrnet·1te uti 1 izados: (a) o da·:;; 1 it·1has 
curvas de nlvel,· no qual os pontos de mesma alti
·tude s~o unidos por linhas curvas, em : g&ral, com 
intervalos de 25 ou 50 metros; Cb) o das hachuras 
ou normais, no qual os declives s~o representados 
por pe~uenos tra~os, perpendiculares às curvas de 
nivel, ficando em branco as terras baixas ao nível 
d•:::i mar. 

Se a àrea é relativamente restrita, 
ser represetitado pot· blo::ocos-dia·::ir~rili:1s, 

em perspectiva e~ por mapas em·réle~o 
em massa ou material plástico. 

Os mapas 
den•::om i t"1<acl1::os 
117) • 

c11...1 cartas q1...1•= i-•.::pnr::set·1tam o 
hipsc.amétr icos." <Azevedo,. 

deser1hados 
r::onstn..1 idos-

r~ l •:::vo s~io 

1. 9€:.8: 111.::.-·· 

grafia representa a resposta, de~tro dos parêmetros da geografia 

tt·c:1dicionr:~l., a um maior pragmatismo exi~ido das ciências e da 

As.sim, •pesar do uso de mapas pela 

geografia ser imemorial, a divulga~âo e populariza~~º das t~cni- . 

cas de sua confec~~o e a afirmaç~o de sua importância representam . . 
dados relativament~ novos, nessa época •. 

a ~strutura de abordagem temàtica ·é ~epetitiva e 
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d~ntro dela, por exemplo, o socialismo ainda não existia e a URSS 

era apresentada c6mo um dos paises possuidores de concentra~ões 

i ndL~str i ais, cóm a peculiaridade das indóstrias.pertencerem ao 

·::i•:iVE! r no. 

Assim, num passa.de màgic• reducionista, o Estado transfigu-

ra-se em governo e o porque do controle estatal das indústrias 

n~o é explicitado. Aprofundando mais ainda a sua linha de análise 

o autor, em se91_.1 ida, 

tivessem vida autônoma, distanciadas da dinftmica social onde elas 

est~o inseridas, seja essa dinâmica .do tipo socialista ou capita-

lista. 

a aval iar;::ão poli t.i•=a do mundi::1 rei tà pelo 

autor em 1964" fala por si só: 

vivem6s num mundo s6, como se pertencêsse-
rn•::>S a 1 ... m1a únio:::a "famili•~". · sem levar •.?.m cont.r::i. a ccir 
da pele, a lingua, a religião, a forma de governo. 

- Compreendendo essa verdad~ - que, afinal, resul
ta de imperiosa necessidade, muito se tem feito em 
busca da desejada Harmonia Universal, cujo funda
mçnto só pode ser o sincero d~s~jo de paz e o 
t·,:;~sp1:::.:ib:::1 rnút1...10 ent.:.1·"1~ i;:-,s p1:iv1:1s da T•:::rt"<:.'I.." CAz1:::iv .. ::d1::i, 
1. .,€:.:3: 20~~:). 

Depois disso aparece urna vol• .• nnosa 1 ista dos órgãos resp.::in-

sáveis por essa obra de harmonia, umas de natureza política, 

outras de caráter econômico. fundem-se no mesmo 

objetivo a ONU e seus 6rggos, a OEA, a CEE, a CECA, etc. 

Num mundo como o de 1964 quem poderia l~var a sério tamanha 
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i rrge:t"tt..J i dad~'E!'7:' 

Finc-:llmenb:h o livt·o d·:= A:z.•:=vei::k:i, "Geografia do Brasil" publi-
• 1 

cadc.1 em l. 969, revisto e ampliado em 1973, pode ser considerado 

comi::r a d.:-:irraded.r;,:1 obra do aut.::ir sobr•:= a real. idack~ brasi le:ira e, 

portant.o, requer uma análise e compara~•o com o que vimos comen-

tando sobre a sua obra q~é, nessa da t.a, já se estendia por 40 

Do ponto da Jista da estrutura, 

natureza-homem-economia em seu aspecto mais radical, 

pectos politico~ banidos definitivamente, substituindo assi~ a 

•:.1overr10. A divisão de tarefas a partir da implantação das disci-

plinas OSPB e EMC livrou a geografia desse fardo e então a aná-

lise da geografia do Brasil pôde se fazer de forma mais neutra. 

livros didàticos de geogr~fia desde o inicio do 

século, afirmanda que a natureza brasileira é pr6di9a e não apre-

ienta r~gores que n~o possam ser facilmente superados. 

Em si::~g1..J i d<::1 temt:JS ~ · a g•:=opo 11 ti ca do Bt .. as i 1 At 1 ânt.:. i e.o e a 

dinâmica das fronteira~~ levando à conclus~o do Brasil potência. 

" ( ••• > Nossas fronteiras terrestres e·::ti.üvalern-se 
em e::d.:.•=t"rs~i::> ê':1s frorrt.i:dras marit.imas, .;, q1...1i:~ pennit .. :i 
prognosticar para o Brasil um papel também destaca
do c:r".::im 1::i E:Q~~QSÜ~ f:QO!!:i!::!f.:Q~§.1.:. 

Por tudo isso, n•o nos parece utópica a afirma~•o 
de • q1 •. 1e •:r Bn~si 1 set·á wna das •::1n":1ndes pot.éni::::ias do 
século ><~<!I. 11 <Azevi:::~d·::i, 1973: 1E:). 

Para fechar asse capltul~ temos a afirmação da nossa tropi-
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calidade e o grande destaque de que apesar disso temos mais d~ 

50% da po~ulaçmo da ~or branca ~ e~ descendentes de europeus. 

O estudo da natureza segue um ritmo praticamente homogêneo 

em quase todos os seus itens~ onde na ordem~ aparecem os ag~ntes 

de determinada dinamica~ a sua classificaç~o e a sua descriçâo 7 

segundo a matriz do primeiro item~ que versa ~obre os climas 

brasi lei t·os. 

as massas de ar~ as 

chuvas e as classificaç~es clim6ticas~ onde o autor descreve as 

várias existentes e propee a sua, no final. O que é interessante 

a classific~~o proposta por Azevedo não é 

contraposição a nenhuma das outras citadas. mas cr:irno 1...irna 

das elaboradas pelos outros autoras. 

"Da combinaç::ão das caracter1sticas climáticas 
atràs estudadas e do confrbnto das diferentes clas
sificaçôes citadas pode-se concluir que~ no Brasil~ 
existem pelo menos três grandes regiôes climàticas: 

... {) a eqw:~torial~ 2> a t.:.t"opir::al~ 3) a s1...1btr1::rpic;.::1l." 
(Azevedo, 1973:30). 

o autor não estabelecia nenhuma contr•di~ão 

entre as classifica~ees de De Martonne~ de Koppen~ de Delgado de 

Carvalho e de Llsik Bernardes. Dessa maneira, restava aos alunos 

simplesmente de=orar todas e n~o ficar sabendo qual a raz&o de 

item sobre as bases geológica~- <'.") a1...1tot· 

método jà cl,ssico em ~eus livros anteri0r~s~ que é o de histo-

fazendo na verdade uma cronologia 
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onde se encaixam os f8nómenos mais diversos. Nessa caso, 

o autor destaca uma série d~ nomes responsáveis pela 

dos conhecimentos •-;ti:::.100'1 J • .e.,,-. '1·· .-.-.r.: '' r.: ,:::.rn. :."'-"' ·-=- .... __ iiil- •• destacar seu con-

importante nesse item, o fato do autor estabelecer uma 

correlação ~ntre a estrut~ra geológica e a presen~a de recursos 

minerais, apesar de não fazer um estudo aprofundado, como será 

f~ito posteriormenfe por outros ~utores. 

o seu crescimento" o seu deslocamento (as migra-

e a sua qualidade Cbranc~s-mestiços-amarelos>. 

consti·l:.uida 

pelo desenrol~r dos ciclos econômicos~ desembocando na articula-

para o desenvolvimento, Pa(a coroar a 16gica 

O est~1do das quantidades populacionais é feito via densi-

··-dadas desiguais, ou seja, descreve-se a distribui~•o da populaçXo 

pelas diversas áreas do território. Em se9:...1ida, ternos as "est.:.ru-· 

idade, cor, nacionalidade, religiao, grau de instru~ão, 

E claro que a distribuiç•o por classes sociais 

sequer é cogitada. 

~- explicaç~o para o elevado crescimento demo9ràfico assim 

como para o reduzido tempo de vida m&dio do brasileiro é interes-
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"Essa "e:;.::plos~•:i" dernc.19ráfi1:::a ir1iciada nc:-t segunda 
metade do século XIX e acentuada nos ~ltimos 25 
anos, ~ o resultado da combinaç~o de dois fatores, 
que evidentemente se conjugam: 1) o crescimento 
vegetativo; 2> as correntes migrató~ias. 

Sem a menor d~vida, 6 o S~~§Siffi§~~2 
fator que m~lhor explica o constante 
r1i::•SS<:l\ pop1...1laÇ.ão." CAzev~::!do, 1973: 104) 

vi:~qE'~tat i vo •:i __ ..... _______ _ 
aum•antei r:::le 

"Em virt•...1de da precariedade das condições ~ocir:i
•:':!C•::i~1ômicas da rnai•::iria da p1::ipulaç::~o. mas também como 
reflexo das caracteristiaas climáticas de certas 
éreas do pais, a duraç::~o média de vida ou ~!~ª 
ro~s!Li!i! dc.1s bra-~si l.ein:r=: air1da é r1n..rit.:..:i bai::-::a." <Azi::~ve
do, 197:3: 1 O 6) • 

De um lar:::li::i, a popula~~o cresce porque nasce mais gente do 

que morre e de outro, atê o clima é responsabilizado. A lógica 

das apar@ncias permanece alta. 

O estudo das ra~as ~ feito descrevendo-se a origem da cada 

ti pc1 •= ~.1 .. ~<r~ 11 •=•:::ir1+.:. ri b1 • .d r;.:~ii:::•" pc:H· a •:J "na1:: i C::•t"1sd. 11 • vi a c1.~ 1. ·l::.1 .. H" ~~, i::. i pr:::i •::.i•:r:! .. 

ei:.c. 

A naturaliza~ão do humano, caracterlst1ca do positivismo~ 

~ontinua pr~sente no estudo do urbano. 

li As r:: i dadi=.~s t.em S1:::1...1 e: i 1:: l. o ~i tal • q1...1e V i:t i da j uv•.::11··1-_ .. ____ . , .. ____ . . 

tude à velhice~ mas que, Ctal como acontece com o 
relevo> pode vir a ser interrompido, fazendo-as 
rejuvenescer. Tudo depende do jogo de duas grandes 
fori;::as: a r1at.ureza e o homem ( ••• > • " <Azevei::lr::i 7 

1973: 11.:.2>. 

na unidade dedicada ao estudo da economia, 

li ( ••• ) ao:irát·:i.a ( ••• ) -A--·---· t.:~rnbé.m 
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expr•=ss i varn.:':!nte 
profundas, que 
( ••• >." Cl~zeved~.::i. 

brasileira, porque 
procedem de um 
1.97~3: 171). 

pi:1ssui 
passad•:::. 

raizes 
t-·~mot•:::i 

agricultura e ind~stria devem desenvolver-

alé~ da tradi~ão (histórica) os 

na concep~ão do autor, 

assim oriehtam. 

A mão-de-obra a9rlcola caracteriza-se para o autor pela sua 

é explicada pela inadapta~~o dos portugueses 8 seus descendentes, 

~qui fixados, ao clima brasileiro. 

Nessa 1...1rd.dade, o autor introduz ainda o item sobre a estru-

tura fundiária mas, o faz superficialmente, para concluir que 

"A 91-avidade do problema da vida a·:.:wár ia brasi lei
r6 n~o decorre, por conseguinte, - da má divisão da 
propriedade; os maiores latifundios correspondem às 
largas extensões despovoadas da Amazônia e do Can~ 
tro-Oeste. Reside particularmente no regime de 
•l~>::i=·l•::irc:1i;.~:t:l1::i d~:a t~.~:~r-n111'.:>." CAZ•?.v:=do, 197::1: 178). 

A "vida industrial", neolo9ismo positivista, desenv.:11 ve-· S•:?. 

através da via histórica e cronol69ica dos fatos que contribuiram 

a diversifica~ão industrial e a sua distri-

buiç§o pelo territbrio. 

Os problemas localizar-se~iam no suprimento das fontes de 

transpo~tes para integra~ão territorial, 

de capitais. de rrodução de máquinas ~ d~ mercado interno. 

~ curioso notar que, 

pá9ina, o autor justifique as prioridades do II PND Cde forma 
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consciente ou r13:0>, rnodelo de desenvolvimer1to que buscava capi-

tais no exte~ior para suprir'a pretensa ''insuficiência" da pou-

1 . 
e ainda a exporta.;:3:0 para c:ornpensar o modesto 

. . 
mercado ir1t.err10. 

Em seg1;,.i ida, da mesma forma que descreveu.anteriormente os 

, . 

produtos mit"ierais. o autor enumera 1..1rna ampla rela.;:ão de· indús--

tr1as, classificadas por ramo,s.. cot-.cluindo o capi t.ulo com o 

ufanisrno que caracterizava o discurso oficial do Estado., no 

per iodo. 

"Esse ·. é o panorama geral da vida indústriai do 
Brasil., no momento em que rapidamente se industria
liza e se pre:para para deixar, em definitivo., a 
p1:;,s 1.i;:::l1:::. que a irrda oc1...1p<::l det"ttro do charnadc1 "T•::.:r·=~:::i rei 
M1.mdo 11 

- e>(prei:::.s~o eufêmit::a empregada par.a dis-far-
".;:ar a dureza da palavra subdesenvolvimento~·· <Aze
vedo, 1973:248). 
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Da época de Azevedo até hoje, muitos autores colocaram seus 

trabalh•:::is didàtic:os de geografia em circ1...ilai;::~1::i. 
1 

' exemplo de Manoél Correia de Andrade e Hilton Sette, 

por 

Gi1...iioroar G. 

de Azevedo, David Mareio, Nilo Bernard•:::s, Igor A.Gi. Moreira, 

Zoraide V. Beltrame e muitos outros. 

N~o considero, por6m, que seus trabalhos tenham apresentado 

·alterai;::~es significativas na estrutura apresentada por Aroldo de 

q1...1e tenham ef•=tivarnente ultrapassado o •=ampo da atual i-

zai;::~o e do alinhamento ~olitico, .existindo entre esses os oportu-

nistas repetitives e simplifica.ddres de cunho meramente comercial. 

Por· isso decidi.concentrar meu trabalho na anàlise de dois 

aut.5res que julgo ten:am apresentado algum tipo de proi:•osta de 

superaç:go da estrutura tradicional, cuja~ limit~i;::ões nos ajudaram 

a refletir s•:•bt"e o modo de superá-las. S~o eles Melhen Adas •"'"' 

José Willian Vesehtini. 
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11 
• O 1 hando o Mapa-M1.ir1d i , - os desequ i 1 i br i os espaciais 

- os espai;:os ~eográf icos; 
- desequilibrios·espaciais; 
~ os espar;::os geogràficos diferenciam-se 

dos e subdesenvolvidos; 
- indicadores· ou caracter 1sticas 

geogrâftcos subdesenvolvidos • 

• A .Popu 1 ai;::io 

em deserwo l vi -

dos espar;::os 

- ot·1de se si t..ua o estudo da i=·•:>pular;::~o e ·r1tre as várias 
disciplinas e parti~ularmente a geografia; 

- a preocupar;::~o com o crescimento da população 
histórico e as teorias demogràficas; 

-.polltic• demogràfica brasileira; 
- o crescimento demogràfico mundial; 
- causas do cre~cimento demogréfico: 
- o crescim~nto demográfico e as imigra~~es para o 

Brasi 1; 
- o imig~ante: aspectos demogràf icos~ sociais e 

econômicos • 

. O Mundo Tropical 

- a forma~~º da imagem dos tr6picos; 
- o .. llll...lndo t r i::1p i ~-::a_l : •::once i tuar;::~o e de l i rn i i::.<:lÇt-lf.J ~ 

- o solo, o clim~ e a agricultura itinerante; 
- a necessidade de desenvolvimento de ~ma tecnologia • 

• Os Recursos Naturais: sua dissipa~ão e o conservacio-
r·1ismo 

- a amea~a qua nos espreita; 
os paises ricos e pobres e os recursos minerais; 

- recurso nat• .. .lt"al, r iqt...lE:Za e. cor1l.servac:i.oriisrno; 
- o Bn"s.!. l e os recursos naturais; 

e, cc:·.r·vão rninet·al,.. o petr6leo · e o C•::inservaciordsmo;. 
- esc:a 1 a geo 16·:;1 i c:a do. tempo • 

• Rec• .. .u-S'l:::is H1...1mar1os iEi Desenvolvimento 

- rela~ões entre a melhor qualifica~ão das a~~es do 
homem.e C\ desenvolvimento; 

- plan6s de desenvolvimento econOmico no Brasil; 
- valor i za1;:ão dos recur·sos humat"los e o espa.;:o 
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9eo9 t· á f i c:o = 
- por qu~ a geografia deve se int.eressat· pelo estudo da 

Vf.~ ~ ot· i Zr.l•;:~o d1:is: r~.:::c1 .. n·sos hurnar1os. 11 

(Adas~ Mel hen1 - 11 Est1...1do~~ d•:: Gi•=•=•·:.w afia 11
, 

Moderr1a, 1974) 
São F'a•...ilo, 

Como podemos observar ria c:itai;::ão acima, a estrut•...ira i:·roposta 

pot· Adas em seu primeiro trabalho. didático t"tada tinha a ver com a 

es-trutun;i. clássica q1...1e já apontamos para os livros escolares de 

geografia.··-

Assim, aparece no ca~1tulo 1, a discussão a respeito das 

caracterlsti~as dos espa.;::os desenvolvidos e subdesenvolvidos~ no 

capl tul'.:i 2, o estudo da popul.ai;::ãc• é desenvolvido com al91...imas 

i hova.;::ties, tais corno, a tentativa de situar o seu estudo.dentro 

da 9eo9raf ia!' o estudo das teorias demogràficas, incluindo a 

marxista e as causas do crescimento demográfico~ o capitülo 3 é 

. 
dedicado a pt·ovar que o mur1do tropical n~o é insalubre e que se~..is 

problemas poderiam ser superados dependendo de algumas condi~~es, 

Adas estuda os r.z1cursos minerais ~ conjuntamente as c:or1di.i;:~es de 

i sua forma.;:lião, . ou seja? ao mesmo t•:E!mpo ern que discute os aspectos 

ec:onó-rnicos dos rec~..it·sos, passa ern revista a formaç::ão geológica, 

executando t"ta prática a quebra do · dwal i\smo geografia fisica-

no capitulo 5 6 estud~do o tema do desenvolvi-

para Adas, via planejarn~nto estatal com 

uma ruptura.dentro da t.radi~~o geográfica escolar, ao sel·~c:io1··1ar 

no campo da geografia~ alguns temas que, segundó o j~izo do 
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autor, seriam importantes serem disc:uti~os,. em f•.u-.~ão de sua 

\ 

O segundo trabalh6 didàtico de Ad~• .. publicado em 1976,. 
•.• j 

não se9Jiu,. no entanto,. a l:i.nha 

tando,ao contr6rio,. o mar-co· de um retrocesso que sa ampl i an~ de 

edir;~o para edi~~o. Vejamos. 

".O Espai;;:o M•...tt"1dial e •::t Espar;::~:i Brasili:".âi--o 
(cat·c:1cter 1stii:::c: ... s 'f~isi1:::as ·~ hi-;;.i:.óric;as) 

- a 1::Hstribuir;::ã1:::i da·~ i::.er·r··;.: ... s e das i191...1as e z1.~as 

implica~ões fisicas e históricas; 
- caracteristicas gerais do espa~o brasileiro; 
- uma estrutura geológica velha, um relevo de •ltitudes 

baixas e a dinâmica das massas de ar no B..-asil • 

• A Popular;ão Brasileira 

- o cr~scimento da popula~ão do Brasil; 
- c~escimento populacional e politicas damogràficas; 
-··a mobilidade e~pacial·e a distribuir;ão territorial da 

p1:::rp1...1lar;ão r1•:::i Brasi 1 ~ 
- e:" e-~st.r1...1tura da pop1J1l.a.;::~c .. do Bn: ... ~:d 1 • 

• A Evolu~ão·EconOmica,. a Agricultur~ e a Pecuària no 
Braiz:d 1 

- ~volu~~o econOmica do Brasil (breve hist6rico); 
- a a9ricultura no Brasil; · \ 
- os principais produtos da agricultura brasileira; 
- a pecuària no Brasil~ 

.A Atividade Indust~ial e os Transportes. no Brasil 

- as ind~strias no Erasil; 
- a ind~stria extrativa mineral no Brasil; 
- ind~stria~ de transforma~ão (sider~rgica e aut.;--.;it•:i-

bi.listica>' 
- •:'.IS t.t~at·1sp1::;1rt>.::iS nr:r E!r<:~si 1. 11 

<Adar~. Me:l.hen - "E:st:.1~1:k1s eh!! l::.it.::n::o•:irafia do Brasil", '..,,-,,,:;. 
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Paulo, Moderna, 1976). 

Como vemos, a est~utura clàssica està de volta, com o desen-

ar1te-

cedida de uma introdu.;.:~o onde, Adas desenvolve o tema da expansão 

das civi 1 i:z:a.;.:tses eur·opéias e determinados aspectos 9e1:1po11 tic1:1s 

do t.err· i t.6'r io brasileiro. 

Do ponto de vista da estrututa, 

re l ai;:::Co à•3_.ue la deser-.vo 1 vi da por Azevedo em s1...ia ú l t. i roa obra de 

1974~ o que vamos observar são algumas altera~3as na maneira de 

desenvolvimento dos mesmos temas, análise, da qual nos encarrega-

remos mais adiante. 

Em 1980, o "Est.1..,dos de Geo•:irafia do Brasil" é revisto e 

arnpl iado e t.rat"lsfonna-se t·10 "Par1orama Geográfi•=o do Brasi 1" e 

apresenta algumas alterai;:~es em sua estrutura. 

".A Situa~ão Geogràfica do Brasil ·e o Espa~o Natural 

- a ·~~<t•:::ns~o t.er-rit.•:::irial e a posiç:~o 91=:ográfi1::a; 
- o litoral,: as ilhas oce~nicas e o atri~tico sul~ 
... a~':. bas-.:i?':17. 91a1::ilógi1=as ·.::;..as ·::waw1de~:.> 1 •. wd;d.o:~i::-J1:::s d•:• releve) 

do território bra$ileiro; 
- as caracterlsticas da rede fluvial e as principais 

bacias hidrogràficas; \ 
- as con~i~~es climàticas do Brasil ~ o si9nificad6 da 

tri::ipical idade; 
- as· paisagens vegetais • 

• A Populaç:~o Brasileira 

- a formaç~o ·da popula~ão brasjleira: 
•tnica a cultural~ 

a diversifica~~º 

- a import•~cia cresc~nta da popula~~o .brasileira no 
conjunto da popula~~o mundial~ 

- distribui~~º da popula~Ko e seus coritrastes: o 
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povoamento e as mi9raç:~es internas; 
- a est.n...i-tura da popular;:~•:> bn:~si leira; 
- as -c•:::irren.tes irni9rat6r ias para o Brasi 1; 
- a popula~ão rural e urbana, o processo de urbaniza~ão 

e os problemas dai1 âneas rnet.ropol i tar1ás. 

- o extrativismo vegetal no Brasil; 
- a agricultura brasileira; 
- a c:ria.;:·~o de 9F.!do rio Brasil; 
~ do extrativismo primitivo às atividades mineradoras 

rnoden"las; 
- as fontes de energia no Brasil; 
- a impcirtânci~ das . atividades industriais e sua 

distribuir;:~o espaçial; 
-a integra~~º territorial brasileira e a import~ncia 

dos sistemas de transportes~ 
- as rela~ees comerciais com e axterior." 
<Adc."s• M•:::ilhe.r1 - "Pat"l•:n·<:una O•:E!o•:wàfico d·:. Bt·c:'\si l ", S~io 
Paulo, Moderna, 1980> 

Logo de inicio podemos observar que a avalia~ão geopolitica 

do espaço brasileiro ~ praticamente eliminad~. restando a clàs-

e.a posi~~o 9ao9ràtica. 

Nessa mesma unidade notamos uma significativa amplia~ão do 

espar;:o destir1âck:i ao estudo dos temas de •;;1eografia fisica~ que 

·concomitantemente passaram a apresentar um maior detalhamento. 

contemplando tódas as sub-breas desse setor. 

rnodi fica.;:ões n•:• posicionamer1to de 'algur-.s\ 1:.E"~mas,. é t·et i radc• o 

estudo das teorias demográficas e amplia-se o tema da urbaniza~ão 

com 1:::i est.udo da desig1.~aldade da • .. .1t"bar1izai;.:~1:i regional~ da hierar-

quia u~bana e das áreas metropolitanas brasileiras. 

Na 1...1r1 idade :3. so~re o povoamento econômico do espa~o brasi-

leiro, .Adai ratira o histórico que na verdade constituía-se dos 

ciclos econômicos pelos quais tinha passado o Brasil, 
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cando na cafeicultura; amplia o conte~do relativo à minera~go e à 

atividade industrial~ além de acrescentar A unidade um estudo 

sobre o comércio exterior bra~ileiro. 

1985, as altera~ões do ponto tje.vista estrutu~al s~o minimas, 

restrin9indo-se basicamente à reintrodu~ão do estudo das teorias 

demogràf icas no estudo da popula~~o e à retirada do tema relativo 

ao com~rcib exterior no estudo da 9eo9rafia econômica. 

"Estudos de Geografia": a geografia ativa tropical. 

Esse primeiro livro de Adas está marcado por forte influén-

eia ou até mesmo inspiraç::ão da obra 11 Geo9rafia Ativa" de Pierre 

George e discipulos. 

Tanto o desenvolvimento dos temas como a similariedade das 

_posi~~esp levam-nos facilmente a essas conclus~es. 

Vejamos. 

Adas pretende mostrat· a geografia •=orno uma ciência h• .. nnana e 

cita explic~~amente George ao tentar explicitar a rela~ão dos 

fatores naturais com os s6cjais. Assim, a geografia servir-se-ia 

dos: 

"dados naturais como fatores de organiza~~º da 
vida econômica e social" CAdas:o 1974). 

\ 

naquilo que eles possam auxi-

liar na explica~ão do social~ Afirma ainda que: 

"entendemos a geografia como ciência humana, e 
assim sendo ela:- ao lado de outras disciplinas 
trata dos mesmos fenômenos~ isto é~ os sociais~ 
pois existe uma complementação entre todas elas na 
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apt·e1::nsão da real idade. Contudo, distin·:iue-se (Geo
grafia) das demais pois ê uma ciência de rela~ões 
(apesar de todas as outras também o serem), mas de 
rela~ões tamb~m entre os fenômenos naturais e so
ciais.·" <Adas, 1974) .• 

Adas pt·etende air1da questionar o núcleo da ge1::igraf ia vida-

liana ao afirmar que o estudo das relai;;::eses da sociedade com o 

meio n~o deveria ser entendido como um fim em si mesmo, mas 

~F·enas como uma das variáveis de análise do geógrafo, onde •::i 

social comandaria: 

"< ••• >todos os tipos de comportamentos 
relai;;::eses dos homens com o meio e dos homens 
si. 11 CAdas, 1974) 

' 

e de 
entre 

E de George o texto "problemas, do•...ltr ina e métoC:lo" p1...1bl icado 

na obra "A Geografia Ativa". Nele, o autor estava procupado em 

combater teoricamente o advento do que era denominado de "geogra-. . 

fia aplicada": a ciência geogràf ica levada à parti~~º em um sem 

n~mero de especialidades que a desfigurariam como um todo. 

Assim, ao definir o objeto e os métodos da geografia, George 

corneç::a a f i nn~.rido que a geografia é urna ciência h•...1mar1a ~ identifica 

o geógrafo como o historiador do atual: 

11 0 objetiv•::> da geografia ativa é perceber as 
tend~ncias e as perspectivas de evoluo;::êo a curto 
prazo, medir ern intensidade e ern projeo;::ã•::. esF•acial 
as relao;::ões entre as tendências de desenvolvimento 
e seus antagonistas~ defi~ir e avaliar a eficácia 
dos freios e dos obstáculos. E por ai que a geogra
f· ia pode desembocar na apl icaç:~o." <George, 1.966: 
31)) • 

11 ( ••• )aplicao;::~o das disciplinas de anàlise~ n~o é 
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da alç:ada dei •;;Je6gt·afo." 

Isso naturalmente coloca sua geografia ativa num dilema jà que 

ela é concebida na forma de urna "•:;ieografia global e sintéti•=a" •= 
1 

a partir do momento em que s• pusesse a an~lisar os fatos e 

realidades, se descaracterizaria. George resolve esse dilema ao 

propor que a geografia se apresente nas suas: 

"C ••• )situa~~es, isto é, sob a forma da geografia 
regii:1nal, da geografia re·:iior1al dintlmica." CGe•:wge, 
1966: 32). 

isso, podemos ver que os resultados nao guardam muita 

distancia daquelas concep~ões ~e La Biache, apesar da região ser 

apresentada aqui de uma maneira mais din&mica. Mesrno assim, 1:::) 

entendimento desses espaços regionais como entidade~ únicas, leva 

George e seus seguidores a n~o conseguirem ~omper, 

."social" da regi~o. com a necessidade de estoriar o fenómeno que 

privilegiando o seu desenv~lvimento na linha do 

tempo, confundindo ent~o. historia com cronologia. 

Os "desequilibrios espaciais" na obra "Estudos de Geografia" 

cc1m "cw9ani:?:a~~o di:1 espaç:o" e considera que o espaç:o ocupado p1:::ir 

sociedades tribais é "n~o or-9ar1izado". C1:::)nsidera~ã•::> p1::.issibi li tads; 

pelo fato de tomar Cconscie~te ou inconscientemente> como prot6-

ti pi:. · . de espai;:o •::ir·~an i zado a espacial i zar;:~o de crutri::is rn•::.dcr:::: de 

produr;:~o~ ou mais especificamente o capitalista como faz Adas. 

Com a finalidade de introduzir a discuss~o acerca da quest~o 
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da des i ·:iua 1 d ade, Adas come.;::a por uma cita~~º de George afirmando 

que: 
"< •• ;)a mais inelutàvel das razões da desigualdade 

entre os homens é hoje a sua sua origem geogràfica, 
isto é, o lu~ar o~de nascem."(George, 1969: 10). 

Mas esses lugares apresentam desigualdades que podem ser 

evidenciadas através de fatores como a exist~nçia da fome ou da 

subordina~~º politico-econOmica. Em seguida, Adas afirma ·~ue ratíi:.• 

cc•mci teriam a•=reditado c•s deterministas, colocando que isso esté 

na dependência de fato~es como a existência da fome ou da subor-

·dina~~o politico-econOmica. 

para essa problemAtica da desigualdade encontra-se no campo 

~ducacional pois: 

"A methor qual i fica.;::ãi:1 h1 .. .irnar1a em termos de melhor 
suficiência intelectual e · técnica, passa a 
constituir-se num dos fundamentos da problemàtica 
da desigualdade iocial· e econômica entre os 
povos."(Adas, 1974: 5). 

Depois, Adas tra~a a roteiro da desigualdade, caracterizan-

' 
mento. Com isso, fie~ sublimada a diferencia.;::~o bàsica dos espa-

fator decisivo na organiza~~º 
1 . 

da sociedade, pois o que passa a inter~ssar são os desiguais 

niveis de desenvolvimento. 

Sob essa 6tica, torna-se importante caracterizar os elemen-

tos q•.-'e tort-.ariâm re•=oraheciveis tanto o desenvolvimento q1..1anto o 

subdesenvolvimento. 

"Renda Per· Cápita"? Adas conclui qúe esse it·1di•=ador é muito 
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frági 1 ern fur1ç:ão _da existência de vârios paises "subdesenv•:>lvi-

dos" com alt:a · renda ·per câpita. Como si:1luç:ão, parte para a busca 
1 

de outros indicadores que possam esclarec~r melhor o problema. 

Entram ai as carcteristicas do espa~o agricola, onde os 

paises subdesenvolvidos destacar-se iam por: 

"Predominância da popula~ão ativa na 
da produç:ão primária; e da baixa 
agricola. 11 <Adas, 1974: 9). 

agr i•=•.,,11 tura; 
produtividade 

temos a presenç:a da fome, o baixo nivel de 

industrializa~~º• a terciariza~ão da popula~ão e o grande cresci-

mente demogrâfico. 

Com•:"> podemos r1otar • portant.:>, a opç:ão de análise foi a de 

nomear os fatores caracteristicos do subdesenvolvimento, ern de-

trimer1to da busca dos f ·atore's de sua determinaç:ão. Mas esse •=ami-

nh6 n~o foi escolhido por acaso. 

O subdesenvolvimento de Vves Lacoste 

Lacoste também principia sua análise do subdesenvolvimento 

enumerando as 14 ca~acteristicas que, segundo sua visão~ lhe 

seriam própt·ias: 

"Insuficiência alimentar; deficiência na 
agricultura; baixa renda nacional média e baixos 
niveis de vida; industrializa~~º reduzida~ fraco 
consumo de energia mecanica; situaç~o de 
subordina~go econômica; setor comercial 
hipertrofiado; estruturas sociais ultrapassadas; 
fraco desenvolvimento das classes médias; fr6gil 
integra~go nacional; importância do subemp~ego; 

deficier1te t"li vel de instrui;::io; intensa natal idade; 
estado sanitério imperfeito - em vias de 
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' 
rnelhorar."CLacoste, 1970: 10/28>. 

Lacoste justifica a escolha desses critérios afirmando que: 

"Os element.i:•s . ·:::i•..ie •=onst.i t.1.d rã•::i a defini1;:ã1::i da 
situai;::~o de '· subdesenvolvimento n~o poderã6 ser 
escolhidos a pri6ri, devem proceder da generaliza
~~º dos fatos concretos observ~dos nos paises do 
Ter•::•:::in::i Mund•::i." (Le:u=os+.:.e, 1':i6:3: 172> 

Podemos notar que o autor recusa a adoi;::ão de critérios 

prévios à análise sendo que à realidade concreta caberia o ,papel 

de orientar a sisternatizaç:~o, resvalando assim para o empirismo 

que discutimos ante~iorment~. 

Em seguida o autor coloca a sua defini~•o afirm~ndo que: 

"Fundamentalmente, o estado de subdesenvolvimento 
de um pais pode se definir como uma situai;:ão 
caracterizada por uma distor-ç::go durável <ei•..1 1.~ma 

tendência à distori;::êo) entre o crescimento 
demo•:wáfico relativamente ir1tenso e · um aument.:.o 
relativamente fraco dos rec.\»'"sos de . q1...1e dispõe 
efetivamente a pop1..1lai;::g.::i." CLai=•:rste:. 196::::: 174>. 

O ponto central do discurso é portanto a dialética popula-

~ão-recurs6s, onde a abordagem·a~histórica coloca tanto a popula-

~ão crescendo independentemente de sua articula~ão com o modo de 

A esse réspeito Harvey coloca o seguinte: 

''( ••• >Existe gente demais no mundo porque os fins 
particulares que temos em vista (junto com a forma 
de C•t"gani:z:ao;:~h:• social ·=1•-~e temos> .e as matérias 
disponiveis na natureza, que temos vontade e meios 
de usar, n•o são suficientes para nos abastecer com 
aq1~1;alas coisas C•::im as q1~ais esta:rni::1s a1::1::ist1..1madi:1s." 
(Har·vey,· 19::31: 26>. 

Colocadas as coisas dessa maneira, os fatores focados <e 



portanto passiveis de serem alterados) deixam de ser apenas o 

crescimento populacional e a insuficiência de recursos, mas pas-
. \ 

saro a poder incluir t.ant•::i os 11'fir1s 11 ·:::iuanto a 11 or9anizai;::ã•::i so-

cial". 

Adas e a rela~âo popula~ão-recursos 

A infl1...1êr·11::ia da "Gi~.O!•::i·:.:wafia Ativa", partii::1...1larrnente de Pierre 

George e Yves Lacoste manifesta-se nesse trabalho de Adas tanto 

no desenvolvimento dos temas, quanto na sua escolha. 

assim que em seguida a caracterizai;::ão do subdesenvolvimento, o 

autor passa a desenvolver justamente os temas sobre populai;::ão e 

depois sobre os recursos, entremeado com o estudo e questionamen~ 

to das versti•::is q1...1•::i car· su::ter i za.m c.i pn::i1::esso de -subdesenv•::i 1 vi mi:~ntl::i 

Como decorrente dos fatorei naturais, p~rticularmente dos fatores 

•=l imàticc•s n~::t 1..midade er1ti tulada 11 0 mundo tropical 11
• A disc•.,s-

s~o desse tema nao desca~acteriza a influência pois os autores 

citados também apresentam essa preocupai;::~o ami~de em seus traba-

lhos. Veja-se por exe~plo esta passagem: 

"Se se e>::aminar 1.,m mapa-"\undi, . t•:•t·na\-se evidi::~r1te 
que todos os paises desenvolvidos se encontram na 
zona temperada e que a maioria dos palses 
s1.~bdes•:::nvc1lvidos está, a•::o c•::intn~.ri•:•, nas re9iõe~~ 
subtropicais. Tal reparti~ão não pode ser encarada 
como simples coincidência e vários autores téN 
julgado que as causas originais do 
subdesenvolvimento prendem-se às particularidades 
naturais permanentes. dessas regiões. 
( .... ) Entt·E"~t.<::~nto, esses fatc.ires . ne9<:1t.i vos 
permanerites n~o impediram, no passado, o 
nc:~scirnent·:i~ em t"E!giô·:~s hoje s1.,bd•'.:!S•~nvolvidas, de 
brilhantes civiliza~ôes< ••• > Não parece, portantop 
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posslvel invocar o efêito das causas naturais 
permanentes para compreender o atraso atual de 
regiões que •. no passado, ocuparam os primeiros 
lugan~s do pr•=>·::wesso. "<La•=•:iste, 1970: 49/50 >. 

Na introdu~~o da unidade.que contém o estudo da popula~ão, 

Adas esclarece qual o papel papel da geografi~ quando estuda tal 

tema. Afirma ent~o que ao estudar os aspectos sociais ou hist6-

ricos, ~ geografia pode se confundir com outras ciências humanas 

a conclui que a particularidade da geografia encontra-se na-

correla~â~ entre os aspectos naturais e sociais das popula~ões, 

como podemos observar no texto a seguir: 

"O geógrafo, e no caso, ·::iuat"tdcr •=• seu interesse 
està voltado para o estudo da popula~~o e sua 
dinâmica, faz o levantamento de situa~ões globais, 
isto é, envolvendo tanto o nivel social como o 
natural <como elementos auxiliares> através das 
correla~ões existentes entre eles. Assim sendo, 
constitui preocupa~~º para o 9e69rafo da populaçao, 
a dinfimica populacional, entendida como os proces
sos r1at..1...1rai s, h i stór i •=os ou si:-•:: iai s que rood•= 1 arn e 
interferem na evolu~~o das coletividades humanas 
atravês de se1...1s fra•=ass•:rs e ê~<iti:rs." <Adas, 1974: 
35) 

primeiro lugar s~o desenvolvidas algumas teorias da popula~~o, 

incl~sive a marxista. 

à. roaii:oria di:!las, •=orn e~<·=ess~·:i crlticas formuladas à 

concep~~o neomalthusiana. 

Em seguida o autor caracteriza a realidade do mundo de hoje 

como a de uma acelera~~º do crescimento populacii:rnal~ reproduzin-

do assim um tipo de abordagem que se tornou clàssica a partir da 

partic1...ilannente 

o seu capitulo 1, 
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<George, 1970: 9/28). 

Ao desenvolve~ o est~do sobre as causas do crescimento 

dernogt-á fico, o aut.ot~ ' t-1a ven:::lade reproduz as pc.1siç:~es de Yves 

Lacoste, onde aparece a queda da taxa d~ mortalidade como ~m dos 

elementos importantes, apesar dessa reduç::ão não ser devida à 

melhoria das condi~~es de vida da popula~ão e ·sim ao avan~o da 

medicit"la. Além disso tem destaque ainda os casamentos em faixas 

d~ idad~ precoce e o custo de forma~~º do individuo. 

As causas citadas do cres•=i~ento demografico ap1:ir1tam para. um 

caminho onde a rela~ão entre esse fator e a estrutura social é 

·extremamente fragil, princip~lmente quando se mencionam fatores 

paternidade ou aspectos culturais e religiosos. O que t"lllío se 

pergunta, nesses casos, é por que a realidade configurou-se dessa 

maneira. 

Nesse sentido, o fator que executa mais de perto essa rela-

liga~~º entr~esse custo e o nivel de vida das camadas da pbpula-

· ç:ão, onde o menor nivel apresentaria um m~nor custop o que traria 

maior vant•gem econOmica por representarem um acrésimo na renda 

d~ familia em fun~ão de sua inser~~º precoce no mercado de traba-

lho (formal ou informal). 

Como nas nborda9ens de cunho demo9ràco o que rege o cresci-

mentõ populaciõnal é o crescim~nto natural e o saldo migrat6riop 

Adas passa a desenvolver um breve histórico das imigra~ões para o . . . . 

Brasil, chegando a c6nclus~o que o fator explicativo do cresci-

mento demogrâfico brasileiro hoje é o crescimento ·natural. 
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Adas e o mundo tropical 

A mensagem contida no capitulo que leva o titulo acima é 

relativamente simples: à) mostrar qr.~e a imagem qr~e os tr·opicos 

possuem perante o mundo temperado, de serem locais insalubres n~o 

vel de mundo tropical; e) mostra~ alguns problemas da agricultura 

tropical e d) apresentar soluç~es para a sua resoluç~o. 

concordando com a proposta d~ Pierre 

Go1.u·ou, que no entanto n~o passa de uma categorização climàtica 

mais rigorosa (Adas, 1974: 95>. 

A relaçãoentre o solo,. clima e agricultufa est~o na base de 

um dos problemas tipices do mundo tropical apontados por Adas, 

sendo que no solo, sobretudo a erosão e a lateriza~~o. seriam 

causados sobretudo pela.agricultura primitiva que nao apresenta-

ria compatibilidade com a relativa fragilidade dos solos tropi-

cais. 

Esse tipo de abordagem omite o fato de que a agricultura 
1 

avançada (sob a ótica capitalista), em q~alquer parte do mundo, 

està em flagrante contradi~~o com o ritmo da natureza e ao tentar 

adequà-la, modifica seus ritmos e causa grandes desequillbrios. E 

s6 atentar para a realidade das grandes monoculturas e o seu 

significado para o rompimento do ecossistema e r~produ~~o das 

No mundo tropical isso nlo deixa de ser verdade e assim 
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por que privilegiar a anélise sobre a agricultura prirniti· 

va? 

Adas aponta o desenvolvimento tecnol6gico como solu~ão para 

esses problemas especificas do mundo tropical: 

"< ••• )a solidariedade dos palses tropicais se faz 
necessaria, · como uma união de esfor~os p~ra ir em 
busca de uma tecnologia criativa e n~o imitativa ou 
mesmo adaptat.iva. 11 <Adasl' 1974= 101>. 

Parece que reduzir a quest~o dos desequillbrios ecol69icos a 

urna mera questão de adapta~ão tecnológica é simplificar demasia-

damente a anàlise de um processo muito mais abrangen~e. como jà 

demonst.t·arnos. 

Os recursos naturais 

11 0 homem at•...rar1d•::i na s•.~perfl•=ie tet·restre, tem 
demonstrado, através dos tempos, e muitas vezes:< 

--uma total desarmonia em rela~ão às condi~ões natu
rais do mu~do em que vive. < ••• ) O homem no seu 
relacionamento com o espa~o. esquece muitas vazes 
ou n~o sabe, da ne~essidade de dosar 
convenientemente a sua a~~o sobra.o meio natural. 
~m decorrência, muitos desequilibrios s~o 

pet·cebidos. <Adas, 1974: 117) 

. Na citação acima temos a sintese ~o posicionamento de Adas 

em rela~ão a'quest~o dos recursos naturais. Nele,. a desat·mi:::ir1 ia 

apare•=e debitada ao "homem". Quem é afinal esse homem e em que 

universo ele esta'i11serido? Que fatores orientariam os atos desse 
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. Dessa maneira os desequili~rios somente podem ser debitados 

na conta da irracionalidade humana, ou seja, pretensamente somos 

n•o existindo ninguém que deva ser punido, além 
• 1 

da r·e·::c•met·1dc:11;.lt'ii:1 par a q1.4e 1::i t.a 1 •rhomem" t· et i f i qr ... ..:: s1_4a cor·1d1_4ta. 

Se esse "h1::imem 11 
• porém, aparecesse vinculado a uma de~ermi-

nada sociedade como a capitalista, por exemplo, que é dividida em 

classes e onde o trabalho é alienado pela burgJesia , 

homem-natureza tambem o será já que o contato dá-se a partir do 

trabalho. torna-se possivel a determina~ão dos 

fatores que animam esse processo: não mais a irracionalidade 

humana mas sim a racionalidade capitalista. 

Na continuidade desse capitulo é analisada a questão dos 

recursos naturais no Brasil. Aqui Adas inova metodologicamente ao 

vincular o estudo dos recursos <esfera econômica, 

competência da geografia humana) com a dinâmica geológica. Os 

A . solu~ão do desenvolvimento 

11 Mi.~ i tcis est.1.4d1::is pc:-tssar aro c:1 most.:.t· a1·· q1.~e o 
de-:-~envci 1 vi ment..1:i ·:::~c:c•nôm i cc• 1 n1ª'i1:1 d::i::o."E!nde <=lJ=·•:=!nas d·= 
d1.~as v;;H·iávt:"E!i·s -cc:"pit..al e· tr-s1balho- mas d>.:pende, 
i:.Bmbém, de •.4m o•.4tt··:i fat.::it·. o fator h1.4mar11:i. [••::!V•a set· 
entendido o fator humano no quadro da economia de 
um pais~ como sendo a capacidade profissional e 
técnica de sua popula~ão, além da pr6pria organiza
i;.~1::i em ·=i•h::: está moldada. 11 <Ad~:1s, 1974: 156) 

Diante dessa colõcai;.•o acredito que o autor- comete um equl-
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voc:o na sua anélise e a consequência disso é que ele passa a 

andar em circulos ·sem conseguir atacar a questão de frente. Isso 

porque tanto o capital quanto o trabalho são c:ri~ç::eies do "humano" 
\ 

sendo a. "capacidade profissional e técnica" um atributo dos dois 

agentes e além do rnais o que poderá ser a 11 or9anizai;:ão em que 

esta moldada" a populaç::ão se não o modo de produç::ão em última 

insta:ncia .. 

Desse modo a análise de Adas cai no vazio,. mesmo porque ele 
,• 

a encaminha no sentido de destacar a imporl:.fanc:ia da qualifi'caç:ão 

técnica através do processo educác:ional e cientifico. Porém esses 

fatores são antes consequência de uma determinada organizaç::ão e 

funcionamento da sociedade do que a sua causa. Assim sendo a. 

raiz da questão permaraec:e ir1t.ocada. 

O equivoco cot"1tinua com o rotairo escolhido pelo autor na I 

continuaç::ão do capitulo. Nelel' Adas aborda a questão do desenvol-

virneratol' mas o faz através ·de 1 .. una .estorizaç::ão dos planos econO-

rnic:os implementados pelo Estado brasileiro. Consciente ou in-

consciêntementel' o autor funde desen.volvimento com o Estado que 

assim aparece como um agente autônomo cujo objetivo seria o de 

.promover esse desenvolvimento ec:onôrnico. 

Adas e a geografia do Brasil 

Em· seu segundo trabalho didáticol' Adas rompe com a estruti. . .ira 

que tinha adotado no ~rabalho anteriorl' cujo conteúdo acabamos de 

analisar. Desse modol' a primeira ~nidade de seu novo trabalhol' 

começ::a por estabelecer a base onde se desenrola a hist6ria~ ou 
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seja~ a base f isica. Porérn~ Adas pretende mostrar que o peso 

desses fatores fisicos tern s~ alterado historicamente. 

t:•e inicio s~o c~ri"cter izados os c•:>ntinentes e em seguida é 

mostrado o processo pelo qual esses cont~nentes teriam se separa-

do, pela migraç~o das placas, através das diferentes eras geolo-

gic:as. Em seguida, o autor localiza qual teria sido o "horizonte 

geo·::irafici:i" de diversas civilizaç:ões e a'firrna que as terras 

Qrasileiras assim c:omo o cord1..1ntc1 do continente americano e_ 

africano (ao sul do Saara> somente teriam entrado: 

11 
( ••• ) r10 hot- iz!:int.e 

partir dos séculos 
<Adas, 1976: 15). 

gei::.igr á 'fico da 
>N e XVI". <Q 

Si::t:i!i!!:!!t;~Q a 
:ar:t.f Q 9 ffi~~) • 

A "civil izaç:~o" a que Adas se refere é a e1...1ropéia, mas como 

ele n~o explicita 3ua referência, pressupõe-se que nessas terra~ 

isso n~o existia. reproduzindo assim uma nitida viz~o eu-

No capit.ulo 2, reprod1...1zindo a tradir;::ão de Aroldo de Azevedo, 
~ 

Adas aborda as caracteristicas do território brasileiro~ porém 

todo recheado de considet-ai;:ties 9e1::ipoliticas it-1spiradas e>::plicita-
• . ···- ··-·T-, 

as f~onteiras maritimas e terrestres; a extensão da costa e o 

"perimetro envolvente" do território,. 

~ão da continentalidade. 

o .autor estabele·=·::: rela~ões entre a forma do 

território e seus climas, para depois analisar a realidade das 
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rela~ões do Estado brasileiro com os seus vizinhos, na melhor 

tradi~~o geopolitica. O primeiro alvo é o leste: Africa; separada 

pelo oceano Atlântico, Adas vê nela a materializa~ão de suas 

posi~ões a respeito do "mundo tropical" que reafirma agora: 

"Há a r1ecessidade de se desenv1:::i1 vet- 'r·~mêdii::1s •=a
seiros' para 'males caseiros', desde que se reco
nhe~a que ~ Geografia Fisic:a e a Geografia Humana 
dos pai ses tropicais diferem da•=1uela en•=ontrada em 
outras porções dos espa~os geográficos mundiais." 
<Adas, 1976: 39). 

Para essa tarefa. o pragmatismo geogràf ico é oferecido no 

sentido de proporcionar: 

''< ••• >um conhecimento da realidade africana 
servir de apoio a uma política de aproxima~ão e 
deser1vo 1 vi ment.o conjunto ( ••• ) 11 (Adas. 1976: 39 > 

para 
de 

A seguir são analisadas as relaçõe~ com os palses frónteiri-

~os da América do Sul e a conclusão é que esses países 

relac:ionam".'"se- mais com 1;, restar.te do mur1do d1;, ·=iue entre si, em 

outFas palavras~ est~o voltados de costas uns paFa os outro~. 

Tanto isso seria verd~de, que é justamente nas à~eas centrais do 

subcontinente que se registram os maiores vazios demogràf icos e 

as maiores dificuldades de acesso, 

siseema de transportes. Porém~ 

"( ••• )os pa1ses s1..1l-americanos t•:>ti'!aram a inii=iati
va de integrar esses grandes espa~os deserdados de 
a .;.eies ~fica zes. 

As obras rodoviàrias, como a Transamazõnica, 
C~iabà-Santarém~ Belêm-Brasilia. Perimetral Norte. 
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Além da projetada Hidrovia de Contorno, exercerão 
um papel significativo na integra~~º dessas àreas. 

Estimulados por essa~ obras ou iniciativas, 
os paises Andi~os poderão descer os Andes, isto ê, 
ocupar a por~ão oriental dessa cordilheira. Poder
se-à estabelecer u'a maior integra~ão do territ6rio 
sul ··amer ican•:.." <Adas, t 976: 42/43) 

O que cara~teriza todo esse capitulo, fnclusive a citaç~o 

acima é que o autor faz o.discurso do Estado brasileiro, 'envolvi-

do na época com a ideologia da integra~ão nacional e com os 

grandes projetos impacto, representados pela maioria das ,obras 

cit.adas. /!ffora isso. é no mit1imo. ingenuidade politi•=a afinnar que 

a integ~açgo fronteiri~a passará a se dar somente porque um pais 

<e n~o os paises sul-americanos. como foi mencionado) realizaram 

algumas obras viárias. 

A geo9raf ia flsica em "Estudeis de Geo·:;ira.fia do Brasil" 

O capltMlo referente ao estudo da geografia fisica .nesse 

-
capitulo restringe-se basicamente à geologia/relevo e ao clima. 

No estudo da geologia brasileira, o autor destaca a estrutü-

ra -9eol6gica e sua ~ela~ão com a ocorrência dos recursos mine-

rais, tanto em 'reas cristalinas, quanto sedimentares~ nesta os 1 . 
recursos estudados são o carvão mineral e o petróleo. 

Trata-se porta.r1t•::i de • .. una apl ica~ão prática daq• . ..ii li:• que Adas 

já tin~a formulado em seu livro anterior. 

O estud~· do clima também apresenta uma inova~ão que • a 

ênfase na climatologia dinâmica, baseada sobretudo no entendimen-
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to de.a deslocarn~.::nt.o das massas de ar e s1...1a infli.~ência na conf i·:iu-

A classificaç:ão climática apareçe apenas como 

decorrência dessa din8mic~. no final do capitulo. 

a esse capitulo sobre geografia fisica foram dedi-

cadas apenas 31 pâginas, tratando-se, portanto de um tema desen-

volvido de forma bastante condensada. 

"popula~ão brasileira." 

Nessa 1...1nidade, Adas passarà a repetir com bastante frequ•n-

eia o m~todo de historiar o fenômeno estudado e em s~guida apre-

sentar seus fatores determinantes. 

E isso que acontece com o capitulo destinado ao estudo do 
• 

crescimento da pop1..1la•;:ão brasileira, à imigraç:ãc• •= à dist.ribc.~iç:ão 

A inovai;:ão metodol69ica, 

ao Brasil dos fatores citados em teoria no seu livro anterior e 

da reprodu~ão do estudo das teorias populacionais, 

Jà o capitulo sobre a estrutura da popula~ão e composi~ão 

reproduz quase fielmente a abordagem de Aroldo de Azeve-

do. Chama. a. tenção i t"IC 1.1...is i ve, o cor1teúdo do 1'..l l ti rno 1 b::im: 11 A mi sei -

genaç:ão· no Brasil e t"la. América Inglesa.", onde Adas cita Bastide 
. . . 

maniféstando posi~~es claramente racistas e a ele n~o se contra-

p~e. limitando-se a repetir o refr~o do branqueamento da popula-

~ã•:J brasileira,· com•:::i jà fizera anteriorm·~nte Azev•!!d•:"J <13). 
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A geografia ·econOmica 

A terceira e quarta unidades colocam em estudo os tema~ da 

geografia econOmica. O · inicio é um histórico., compost.o basicamen-

te dos ciclos econOmicos., desembocando no café e seu papel na 

industrializai;:~o brasileira. 

Ness•cap1tulo. a inte~~ão de buscar uma sintese do perlodo 

levou Adas a utilizar largamente os quadros esquemáticos. Com 

isso. fatores secundários ganharam imerecido realce e os determi-

nantes acabaram diluidos (14>. 

Depois desse breve hist6rico sobre a evoluêão da economia 

brasileira., o autor come~a ~análise da geografia econ~mica pelas 

atividades agropecuârias. 

Na introdu~ão desse capitulo~ Ada~ ainda afirma que; apesar 

do grande desenvolvimento industrial constatado pelo censo de 

1970,. o Bras:i:1: 

"C ••• >~inda é um 
popula~~o depende, 
atividades rurais. 11 

pais onde a · ·· maior parte da 
para a sua sobrevivência, das 

<Adas, 1976: 204). 

O simples fato da maioria. da populai;:~o estar localizada ná 

ârea rural n~o pode ser considerado indicio suficiente para 

afirmârmos essa predominência da agropecuária.. principalmente se 

lavarmos em c:onta o intenso processo de indu*t~ializa~~o da 

agricultura pelo qual o pais tinha passado nos anos anterio~es. 
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Além disse•. o próprio autor cita dados do censo de 1970, ore de 

e que n~o é dessa maneira ~Je devemos ~ostrar para o estudante 

que a agropecuària continua sendo importante, pois dai prov~m a 

maior parte dos produtos •limantares. 

O que é importante destacar, porém, ê que a agricultura, num 

~~is capitalista, n~o e>::ist.i::: apenas porq1...1e é importante e sim 

pot·que também permite a acumulai;:~o d•= capital. A falta desse 

esclarecimento sobre a lógica das atividades econômicas sob o 

modo de produ~•o considerado, ·faz com que a análise n~o se apro-

funde perdendo-se em detalhes, muitas vezes superficiais, a1::.s 

.quais se e:u=t"escet-.t.a •...ima pitada de vis~l'ii=• critica si:::1bre a t·ealidade 

estudada, sem fornecer porém as razões de sua configuração. 

E isso que faz com que a afirmaç•o de q~e.os produto~ d~sti

~ados à exportai;:~o apresentam melhores. condi~ões técnicas e de 

infraestrutura. aparei;:a como uma simples reclamai;:go e nKo um fato 

q:...ie podem•:::is .::õnsiden:tr 16·:,:iico r11.~ma agricultura •=apita.lista. 

Porém, apesar· de real~ar determinados aspectos têcnicos e 

tos da agricultura brasileira'' e""A pecuária no Brasil"> o autor 

fornece elementos para urna vizg:o mais cri\t.ica. . como pc•r e>::ernplo. 

ao analisar a ~strutura fundiária no Brasil. através dos dados 

mostrando a concentrai;:ão da propriedad~ da terra 

assim. cornf.:•. a i r.r isór ia part.icipc:"i;:ão d~~s •;:wandes propt· iedades nc• 

oferecimento de emprego. num capitulo ~ue poderia ser mais apro-

fundadci. mas que rnesrno assim n:ío acab•'.:l'-~ passat-.do a rnesrnc.::1 viz:t\1::r d·~ 



"paralso agrlcola" caractert·stico de outros autores,. Principal-

mente Azevedo. 

O estudo· da atividade ir1d1~strial rio Brasil ~ introduzido 

pelo item 11 c:onceito e tipos de indt!lstrias",. ot·11::le o autor opta por 

uma categorizaç:ão essencialmente técnica. Assim,. · a ind~stria 

deixa de lado o seu conteódo histórico de potencializar a acumu~ 

laç:ão de capital e passa·a ter o seu conteódo definido a partir 

da divis~o técnica do trabalho: 

11 < ••• )o ato de transformar,. com ajuda de um certo 
trabalho,. objetos brutos em objetos que tenham uma 
utilidade" CBlanchard~ R.,. apud Adas,. 1976: 249). 

No que diz respeito à classificai;~o industrial,. apesar de 

mencionar a classifica~ão se~undo o papel desempenhado na econo-

miil,. o autor acaba optando no deser1volvimet"•to do capitulo pela 
. 

classificai;ão técnica em ind~striás extrativas e de transforma-. 
ç:~o. 

No capitulo que estuda a ind~stria extrativa mineral,. os 

produtos estudados são o carvão mineral,. o petr6leo e por incri-

vel que pare~a,. a energia elétrica. Neles,. a estrat~gia de abor-

dagém é idênti•=a.,. traç:ando--se primeiramente um histórico do pro-

duto e em seguida são fornecidos al·guns c\ados sobre a sua explo

ra~ão. 

As indústrias de transforma~ão estudadas são a siderúrgica e 

a automobilistica. Na primeira,. é dado um panorama das principais 

usinas e na. seg• .. .inda. · um reduzido histót·ico de sua implanta~ão. 

acompanhado por algumas est&tisticas de produ1;::lo. 
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Na parte dedicada ao estudo dos transportes, 

um panorama desse setor~ acrescido de uma compara~~º de custos 

entre os diversos meios de t~ansporte~ 

O "Par1orarna Gie1:::i9t·áfico do Brasil" (pt·irneira ·~di~âo) 

Em 19:30, Adas ref1:::innula o se•...i "Estudos de Geo•;:irafia do 

Na • .. u-.i dade I, 

natural''• a antiga introduç~o foi drasticamente redu%ida. princi-

palmente as considera~ões geopollticas. Quem ganhou espaço foi a 

f . fi . geogra ia - s1ca, que ampliou bastante seu espa~o. de 31 para 86 

pà-:;iinas, e agora ac•arece cc.impat·timentada seg1...1r1do os moldes tradi-

cionais da seguinte forma: litoral; geolo9ia; hidro•;:irafia; c:l ima 

~ bom lembrar que em seu livro anterior Adas consi-

derava fundamental somente o estudo da geologia e do clima •. 

A unidade d~ estudo da popula~~o foi reordenada nessa edi-

Assim, passa a abrir o tema~ a "Diversifica~go étnica e 

que ganha assim grande desta-

que, tendo e~ vista que na edi~~o anterior~ constitui.a-se apenas 

ern um item do capitulc.1 si:1bre a "estrutura da populaç:t:\1:::i do Bra-



si 1 11
•• 

Nela, Adas retoma o tema da fus•o racial dos três tipos 

asiát.icc•. 

Retoma ainda sua cita~ão de Roger Bastide sobre a miscigena-

~ão no Brasil. acrescentando porém o seguinte comentàrio: 

''( ••• )apesar da miscigenação no Brasil ter 
ocorrido de fc•rrna mais intensa. esse fato n~·::. · 
exclui a existência de certas formas de preconceito 
de que s~o vitimas vàrias camadas da populaçKo. 
Felizmente o problema ngo chegou ao nlvel da 
quest~o racial dos E.LI.A.~ verdadeira contradiç•o 
dentro do sistema democràtico desse pais, ondA 
tarnb•1:!m s•o vitimas as minorias étnicas <•:o ir1di9e1··1.a, 
o portoriquenho e outros). 

Entt·ed:.anto, sabem•::.s qr.,1e •::i prr:::iblema existe rio 
Brasil, apesar de muitos desejarem mascará-lo. 
Cumpre assim , a todos nós, buscar solu~~es 

objetivas de t~l modo que a igualdade de 
oportunidades n•o seja privil~gio de alguns em 
d•?.t.rirner1tQ do::~ i::iutros." <Adas, 1980: 116) 

Como podemos notar, Adas esclareceu seu posicionamento acer-

ca do racismo no Brasil, 

do ·=iue t'Hil. .. América it19lesa", pelo menc•s não manif~.:!sta s1..-1a cotv.:or-

dância plena com o posicionamento mistificador e idealista de 

Adas introduz nesse capitulo a discuss%o acerca da diversi-

como as 

etnias seriam m~ltiplas, a c1...1lt1 .. .wa idem. O autor afirma ~inda 

qr...ie: 

"C ••• >nao se deve subestimar as rela~ees do homem 
e o meio natural como fator de desenvolvimento de 
certos modos de alimentação, vestuârio e tipos de 
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atividc:"des de s .1..1bsistêr1•=ia e~ p1::wtanto, de elemen
t.c•s c1., l t.ur ais. 

Assim sendo, percebe-se~ nas diferentes 
éreas do Brasil~ um processo de adapta~~º do homem 
a•::o rn..:d.o r1af:.1,,.1r·;::1l. 11 <Adi!:1:;, 19E:O: 11.7). 

Como vemos. •':J autor privilegia a r·elai;::ll'io hc•mem-nat.ureza cc•mo 

o fator gera.dor de traços culturais e dessa maneira, jâ que n~o 

hã referência à vida concreta dessas popula~ôes, 

cultura é empobrecida, transformando-se quase sempre em folclore. 

A . geo·:ir a.fia econtim i ca no "Pan•:::ir ama Gieogr â fico d·:i Brasil"-

No tratamento desse tema, também é feita uma reordena~ão 

onde se nota um refor~o do que denominamos anteriormente de 

"fetichismo do F•roduto" •:E! .também de ct"·it•1:!t·ios i:.ecni.::L~tas n•:::i 

trato das quest~es econOmicas. 

Isso fica claro, quandc1 pet·cebem•::is que as modi fica~~es i.n-

troduzidas retiraram o extrativismo, a minera~~º 8 as fontes de 

energia do -~onjunto do estudo da indóstria. tiesse mo:•dop 

sabemos o que passa a dar unidade a esses temas, pois hierat·qui-

camente elas passam: a ter o mesmo peso que a agricultura e a 

i ndús t.t- ia ( 15) • 

Ainda em rela~~º ao livro Anterior. ~oi retirado o hist6rico 

da ~conomia brasileira que introduzia essa unidade. fot·am feitas 

algumas atualiza~~esp como é o caso da introdu~~o dos itens "a 

ct· ise .. do petr6l•:3!0 e as alterna.tivas" e as "usinas nu•=leares". 

E acrescentado ainda um capitulo sobre o com~rcio exterior. 

naturalmente em fun~ão da importância que esse tema passou a ter 
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em virtude do modelo econômico. Porém, ao invés de relacionar as 

exporta~~es com esse modelo, Adas opta por uma abordagem 

diir:!SCT i tiva, cit.;:1t·1do as 11 tradin9 companies 11 e os "corredores de 

exportaç::ão", sendc.1 este urn projet.•:• 91::.ver.nament.al q1.~e passa a ser 

implementado simplesmente porque assim foi decidido. Jà vimos que 

n~o é assim que funciona a sociedade. 

"Panorama Geogràfico do Brasil''(segunda edi~ão) 

Essa segunda edi~ão (revista e ampliada) é datada de 1985. A 

estrutura da obra permanece basicamente a mesma, co~ a introdu~ão 

de alguns temas e aprofundamento de alguns outros jâ existentes 

na edi~~o anterior. 

Assim, no capitulo sobre a extensão territorial do Brasil, 

que via de regra é caracterizado pelo ufanismo da "terra sem 

males''• Adas acrescenta, como apêndice uma reflex~o: 

"N~o podemos cair no erro, diante da grande exten
sgo territorial do Brasil, dos seus grandes recur
sos e belezas naturais, de assumir um sentimento 6u 
PO'Eii;.2k< de org1...1lhi::i 1::J,?,·;:::;m1:didc1. Tal atii::.1...1d·= som.:::~nt.;::~ 

serviria para mascar~r a realidade em que nos en
contramos, deixando em segundo plano o que é . mais 
importante -a situai;.go so~ial e econômica dos que 
vivem nesse imenso territór~o. isto ê, a popula~~o 
bt· as·i l •== i n:-t. 

< ••• >F'ar;:1 c•::irnprovar tal sit.•...1c.1~~0 .. basta verifi·=ar
mos alguns dados da realidade brasileira. 
( ••• )grande desigualdade de rendimento entre as 
classes sociais; < ••• >violenta e vergonhosa desi
gualdade de esperan~a de vid~ entre as classes 
sociais ·de baixa e alta renda~C ••• >elevada taxa de 
mortalidade infantil. 

< ••• )Sim, somos urn pais de dimensões continentais,. 
de grande po:::,tenc ia l de espap::J e que t"1ão conseg1...1 imos 
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organizar esse espa~o em beneficio de todos." <A
das ,. 19:35: 11/12) • 

A estrat.~gia de ' Adas nessa unidad•= de est1...1dc.1 do 11 q1.~adro 

natural" ê mant.•::'!r a est.ri...1t.1...1râ tt·adicic·t·ial, com sua abordagem 

sobretudo descritiva, com o acréscimo de alguns tex tos cornplemen-

tares ao final do capltulq. Estes teriam a tarefa de introduzir 

as questões mais atuais ou polêmicas à discussão. 

sobre a poluição dos rios inserido no 

final di:r-c:aplt•.~lo sobre hidr1::i9rafia e tarnb•~!rn dos text.i:::is "a. flo-

resta vai acabar?" e "·::iue foro;::<::1s, além das atuais. poderiam 

influir~ no futuro, sobre o d~smatamento da amazOnia?''• introdu-

zido no capitulo sobre vegeta~~o. 

A inser~&o dessas discussões, naturalmente pode ser conside-

rada como um fator positivo. n~o inseri-las no corpo do 

· capi t1...1l1:1, é como confessar que o método, ou mesmo a p~6pria 

geografia não tem condi~ões de dar conta de r~alidades, 

antes de tudo, dinêmicas. 

Iss•::i · n:tó q•-~er dizei- q1...1e n~k· s•:a deva inserir te::.:t.i:•s de dis-

cussão complementar nos liv~os didàticos. 

tral é a decisão sobre o que complementar e o que é principal, ou 

seja, devemos decidir sobre a af irma~~o da tradir;:~o geogràf ica ou 

a valorizao;::~o dos temas de estudo da ~eografia inseridos na 

realidade em que ocorrem. 

O panorama da po~ular;:ão brasileira 

Essa unidade n~o apresenta grandes altera~ões em rela~ão à 
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edii;::ão anterior. · A ~nica de grande porte é a reintrodução do 

capitulo sobre as teorias demográficas, que tinha sido retirado 

na edii;:ão anterior. Só que, por incrlvel que parei;:a, nessa ~ltima 

o capitulo se apresenta de forma muito mais superficial 

do que quando veio a p~blico pela primeira vêz, em 1974, no livro 

A geografia ecor10mica no "Panorama Geográfico do Brasil" 
C se•:runda ed i .;::~·::. > 

ê introduzido o 

quando o autor descreve os tipos de relai;::ões de trabalho existen-

tes em: 

li e ••• ) '=l'-~i::l.tro tipos bàsicos de organização da 
prod•.~i;:~o: 

• 1::i lati f1.:indio 
.a unidade familiar produtora .de mercadorias 
.a unidade familiar de subsist@Ncia 
.a empres.a ag1··1::ip•!E!•::uária capitalista" 
CAdas, 198~: 184/69> 

- No capitulo 6, "as fontes de energia no Brasil" 

int1·· c1duzid1::i um 1 tem sobre o "Proálcool. 

- L 
'::! 

rela~~es comerciais com o exterior, n~o sendo o tema discutido em 

nenhum outro lugar. 
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Balani;:o parcial 

Como p~demos observar nessa análise comparativa de parte da 

obra de Melhen ·Adas (destinada ao se9undo 9rau), o autor não 

direta de Aroldo de Azevedo e Vidal de La Blache. Porém, a heran-

ç;:a vidal iana é passada através da "geografia ativa" de Pi .. '::!rre 

George e disclpulos~ o que acarreta a introduç:~o de novos temas 

de discussgo e um·posicionamento mais claro no que diz respeito à-

r1e•;iaç:t1c• do 11 determit-.ismo •:ieo9ráfic:o 11 e afirma.;::ão da geo•:wafia 

como ciência humana. 

a Geografia continua sendo a ciência de sintese 

que teria como particularidade estudar tanto os aspectos da 

hatureza quanto os humanos. Nestes, a amplia~ão da t~mática seria 

garantida pela estr~tégia d~ interdisciplinaridade. 

A sensibilidade do autor aos questionamentos pode ser 
./ 

plificada a partir das modific~ções qu~ foram sendo introduzidas 

tais como o acréscimo do tema para discussão no 

capitulo sobre a extensgo territorial do Brasil, o esclarecimento 

do posicionamento acerca da quest•o do racismo, a reintrodu~•o do 

capitulo sobre as teorias demogràficas~ etc. 
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se ao ensino de segundo grau. Vesentini tamb~m concebe a geogra-

fia como uma ciência humana: 

''( ••. >espa~o geogràfico como espaço social, fruto 
da humanização da natureza, este livro começa pelas 
rela~ões econômicas e termina com o meio ambien
te ( ••• > O meio ambiente·não ~ determinado pelos 
elementos naturais, mas sim pelas relacôes econb-
rnir::.:"EtS e -;:,r:rc::i2tis. (V,=s~:!r:+.:.i.rri :i l.·::~::;::3: ::::~> 

em fun~ão dessas concep~ões, o.autor resolveu 

inverter a estrutura tradicional e tratar da geografia fisica 

(natureza) como resultado e determinada pela a~ão humana: 

1::1:.rn a 1:!S i:.1· .. i. . .f ·-· 

tura temática ficando assim configurada: 

- uma geografia polltica do mundo atual 
- aspectos da popula~go mundial 
- fontes de enêrgia e ind~stria 

- o meio arnb i er1te do homem" 
CV1r:::':::..r,:~ntin:i. ~ :f.·~;i::::3~ ~:;;:~::). 

A primeira unidade dedica-se a considerar as diferenças 

1 
C°)l...I ~~(:'.!j.E4:a ~·~~e· 1:~1;..;t.<n~t1r?.:~l·~1:::i1::f;::i-::~ 1:1s Pr::lr~i.'r:11~t .. ri:!s (l:::aa·si-

camente classificat6rios) que se~ão trabalhados no corpo da uni-

dade e do livro. 

~ primeira classifica~ão a aparecer ~ a divisão do mundo em 



"D.::1 pcJnt;.1::r d12 vista fisii::cJ ou 91:;~oló·;1i1::0, c:\S p<:ü"t:.e=. 
emersas da superf lcie terrestre dividem-se em qua
tro ·;:ir-andes 'rn1,..1r1dos • CJU •=i::intinentes: o Velho Mundo 
<compreendendo a Europa, a Africa e a As1a>, o 
continen~e.americano CAmérica do Norte, Central e 
do Sul), a Oceania CAustràlia, Nova Zelândia e 
in1:.im1~rc:~~''· i lhc:A·:~) 1;:: •::1 1::1::.ntir1eni:.1::: atYl:.ártico." (V1:=:!~:>12n

t i n i , 1 983: 10 > • 

através desses mes~os parâmetros que poderemos caracteriza~ A-

Na 

nona edi~Xo desse livro, t?.fO 19ü7. o autor amplia essa introdu-

quando ent~o esclarece essa questão e explica. porque não 
' 

considera adequ~da a anàlise geogràfica que a tome por 

justificando assim a ado~•o de outra classifica~:o~ 

''( ••• >a outra ~a divisgo do espa~o mundial em 
tr~s conjuntos politico-econõmicos principais -os 
paisas capitàlistas desenvolvidos, os palses de 
economia planificada ou 'socialistas' e os paises 
.subdesenvolvidos ou Terceiro Mundo. ( ..• >toma como 
ponto da P•rtida a sociedade. E uma divisão do 
esp~ço mundial com base em elementos pol1ti~o

o::!C•::1r1ômii::os ( ••• )" <V•:!!\i:: .. ?.ntird. ,. :.9:37: 2/:3). 

F·c.1r1~rn essa c:lassifi·=~~:i·::. a1:1c1ta1ja pel1:1 at . .et.:·t-=- acaba rnist.1_1rar1-

ci~ em um s6 lugar par~matros de anàlisJ diferentes, 

dividirmos os Daises em capitalistas e soc1al1stas, 

parâmetro sarà o modo de produção, mas ao introduzirmos a questão 

do desenvolvimenbo ou subdesenvolvimento, estaremos colocando ai 

um elemento· estranho, podendo partir par~ teorizaç~es que indicam 

a polariza~ão atual do mundo, não mais entre capitalismo e socia-



lismo mas sim entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. No at•...1al 

es tá-;i i o rnono:•i=·o 1 is ta . de• capita 1 ismo. essa concep~ão mascara a 

realidade de fragmenta~~~-mundializa~go do capitaiismo • 

aspas. Ele explica porque: 

" ( ••• > ess•:a •=or1ce i to C ••. ) dev.:at· ia s•:::r ap 1 i cado 
( ••• ) aper1as ql~ando r1â°•:r m-:tis e>dstissern de fat•:r 
clasies sociais ~ quando houvesse uma grande abun
dância de bens à disposição de todos, com iguardade 
quase total entre as pessoas e extrema liberdade 
individual. Além disso, numa sociedade verdadeira
mente socialista o Estado seria totalmente contro
lado pelos trabalhadores e iria progressivamente 
pen::fet·1do s1...:a fot--ça. 

( ••• > S•::: aceitat·r1K•~ essas defini.;:~ies : C ••. ). n~o 
poderemos afirmar que exista hoje em dia qualquer 
nao;::t\c• soç.:ialista (. •• ) • 11 CVesentini, 1·:H37: 23>. 

Se a existência ou n~o do socialismo hoje està na dependên-

eia do significado que os clàssicos davam ao termo. 

destes por Vesentini ~ no rnlnimo discutivel pois se neles encon-

tt·zlrnos passag.:::ns qr...11!:! aparentemente cc.arafirrnarn sua vet·s~o. em rnu i -

tas outras encontramos e~s~ tema desenvolvido de maneira bem mais 

aprofundada, que a contestam. Vejamos: 

11 0 proletariada:J apodera-s\e do poder do Estado ·~ 
transforma, antes de mais, o~ meios de produ~ão em 
propriedade do Estado. Des~a maneira, destr6i-se a 
si pr6prio como proletariado, suprime todas as 
diferenças e antagonismo de classe e com isso o 
Estado como Estado." CEn91!!ls, 1.971: 97). 

Porém o próprio Engels esclarece essa questão mais adiante 

quando afirma que: 



"Quando o Estado se transformar, 
. t t f J • represen~an~e e ec1vo 

f iria 1 rnent..~, ern 

se-à por si mesmo sup~rfluo. Quando jà não existir 
nenhuma classa social para mante~ oprimida~ quando 
desapa recerem, ju~tamente com o dominio de classe e 
com a luta pela existência individual ge~ada pela 
atual anarquia e x istente na prod~çgo, os choques e 
os excessos resultantes des sa luta, nada mais have
rà para reprimir~ portanto não have rà qualquer 
necessidade ' dessa força especial de repres~go~ o 
Es+.:.su::li:::.. 11 <En-::i•:r::l1;;., l.971: 9C) 

Cc1rno v.emos, a extinção do Estado ê, no entender de Engels, 

um ideal a at1ng1r g ue não pode se confundir com uma d estruição 

imediata, pois esse processo requer algumas prê-condi~ões (cita-

da'.·::: .-:: .. e J. ma) ,. cuja inobservância implicaria em entre9ar de volta o 

E isso que Mnrx quer 

enfa tizar quando afirma que: 

"< ••• )Entre a sociedade capitalista e a comunista, 
fica o periodo da trans formação revolucionária da 
primeira na s~gunda. Aquele corresponde também um 
periodo de transição polftica cujo Estado n~ao pode 

·si::H· ot.!i:.t·a coisa qu~ ngo a di t.adura 
do proletariado < ~ •• )" <Marx, i<arl. 
19:30: 280/v.2)". 

r evo 11...ic i •:•ná ri a 
ar::-1.~d L.et·r i n·::~, 

A questão da democracia ~ essen~ial para o socialismo, pois 

a possibilidade do término da exploraçã~ do homem pelo homem, 

seria dada pela socializa~ão dos meios de produção, 

momento nas mãos do Estado, em nome da sociedade. O ·:.n-a1...1 de 

democratizaç~o é que vai nos informar o quão efetivo é esse ''em 

nom•:E! da soei edade" . 

Porbm a inser~•o de capitulo sobre a democracia somente nos 

capltulos referentes aos palses soc1al1stas. como faz Vesentini, 



Isso porque para a caracterização do que 

seja capitalismo, n~í·::i ~~ i:::~.;i9id1::i nr:~nh1...1m pré .... t·eq!...1i~.ito ''demo•::ráti-

colocando-se a coisa no êmbito da estruturaç•o eçonómica, 

mesmo quando o assunto à polltica. como • o caso da abordagem da 

questão do Estado: 

''( ••• ) o Estado passou a in~ervir na econqmia. 
Essa intervenção se dá tanto através do controle de 
muitos ramos nos quais outrora havia apenas empre
sas particulares, como tamb~m atrav~s do planeja-
rn~,~nt..•:• ~'~·::i:wióm i. 1::1::1. 11 

( V1:::s•::::1··:t i n i , 1 9::::7: l. 4) • 

itens sobre os países capitalistas e o tratamento do tema da 

democracia quando se discute bs paises socialistas ou o socialis-

mo, acarreta, por omissSo, que assumimos o significado deste por 

a·~1.,112l1m:,. 

dia'' nos passa a imagem dos paises capitalistas desenvolvidos 

como democràticos~ sem adjetivos. Jà o subdesenvolvimento é 

visto por Vesentini atrav~s de seus sintomas e não a partir de 

seu processo ga~ador, tal como fizeram Lacoste e Adas. O que muda 

agora s~o os sintomas: 

11 -Subordina~ãc, econôrni•::a •= ·;:irande:s desig1...1aldades 
sociais; 

-Et-1d i vi darnento exten-10; 
--R·::l<::11;:eies •::Ortlt::~r·=iais desfavoráveis; 
-Forte influência de empresas estrangeiras; 
-Gr ar1de:is des i ·:i•..1a 1 d ades soei ais. 11 

<Vesentini. 1987: 8/9> 



~s origens hist6ricas dos palses subdesenvolvidos estariam 

ligadas ao fato de terem ou n•o sido colônias de exploração, uma 

colOnias e portanto n~o teriam sido exploradas. 

O autor não inclui palses socialistas 

conjunto dos palses subdesenvolvidos: 

''N•o h~i\ contradiç •• ::i en+.:.t·•::: Pi:ilS•ô:!S do.::senvi:::il,lidos ~a 

subdesenvolvidos. Pelo contràrio, eles são interde-
i= .. 2t·1i:::l•:.:r1b::~s ~ i nt..:ar 1 i .:_:iaclc,s: 1...1rn de~~s·:=s 'm• . ..indos' · não 
axistiria sem o outro. ( •.. ) Esses dois conJuntos 
de palses fazem parte de um mesmo todo, um mesmo 
::-:ist•:::rnat m1...1ndial: C• sistrili:l'IH:~ •::apit;::di~;;t<:~ ( ••• )" (1Je·
:;~1E!f"1t.i1· .. ,i .. 1987: 2S'). 

A justificativa desse fato é dada em funçâo das diferen~as 

seus congêneres capitalistas. 

sâo na verdada apenas uma. e ainda por cima, uma suposi~ão~ 

''< ••• ) Parece que uma das contradi~5es .mais 
•::iraves, a do desemprego, f1:1i resolvida". <L.<::1coste, 
Yves. "Geografia do Subdesenvolvimer1to 11

,. ~"'.l.p1...1d Vc~.
S•:::nt i n 1 , 1 987: 26) • 

Nessa primeira unidade é intrbduzida, 

ni afirma o aparecimento das duas superpotências <EUA e URSS) com 

Com ela teriam lucrado as duas superpotôncias, pois: 

''(~ .. >Tenta-se evitar uma terceira ou quarta op~ão, 
pressionando as nações a adotarem ou o modelo eco-
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nOmico-social norte-americano ou o modelo soviéti
•:":r:1. li ( VtJ:S.;~t-.t i t"'t i :- 1 ·;.:37: ~1-1 ) .. 

Discute-se ainda ~ indóstria armamentista e seu papel na 

economia das duas superpotências, princip~lmente no desenvolvime-

nto de novas tecnologias, afirmando que os gastos bélicos pesam 

muito ma1s para a URSS do que para os EUA, pois a economia 

SCJV i. r~t i CZ-:t: 

11
( ••• )6 atrasada, quase subdesenvolvida; assim o 

encargo representado pelos gastos militares penali
za ba.'.;;; i:..:1nt•:: a soci·~dade. '' <V•:õ!s~::ntini, 19:37: 45) .• 

Na verdada esse capitulo apresenta, a rigor, apenas os dois 

guerra fria e armamentis~o e uma di9ressão sobre 

as guerras locais e a guerra global. 

proporcionado pela discussgo do tema geopolítica e geoestratégia, 

tais como as pelicas das duas superpoténcias, a geopol1tica da 

~ mesmo as politices regionais de certos paises,é muito pouco 

Vesentini e o estudo da popula~~o 

.A unidade II ficou assim configurada: 

"- o crescimento demogràfico e seus fatore:~ 
- superpopula~ão relativ~ e neomalthusianismo; 
- a pop~la~lo e as atividades econômicas; 
- a es~rutura etàrea e a sexual; 
- ra~as e racismo; 
- a popula~•o urbana e rural. 

(\/~::\~e:ntird, 19::37> 



Como vemos, nessa unidade, o autor assume a estrutura tradi-

c1onal de abordngem da popula~~o da geografia, que j~ analisamos 

anteriormente em Azevedo e Adas. 

zidas no desenvolvimento do conteOdo, porém sem romper com a 

análise predominantemente demogr,fica e mesmo de cunho a-histó

t• ii:::o. Vi:::d.:w10-::::. 

Entre as edições de 1983 e 1987, não é feita nenhuma altera-

~ão significativa, alêm de atualização"de dados estatisticos. Em 

fun~ão disso. passaremos a tomar como base a ~ltima edição. 

Ao tratar do crescimento demogrêfico, 

linear da popula~ão, mostrando que desde o século I 

até hoje ela já teria se multiplicado várias vezes, 

atualmente a aproximadamente 5 bilh~es de pessoas. 

que se chega é que a velocidade do crescimento demográfico aumen-

duo,, de que jé falamos anteriormente quando estudamos o mes~~ 

O que~tionamento ao neomalthusianismo é feito apelando-se 

o que difiniria ou 

não se determir~da área é superpovoada, não seria o n~mero ~bso-

luto da sua popula~ão, mas sim a relação desse nOmero com a forma 

de organização social e o acesso aos recursos. 

Ao discorrer sobre a rela~ão entre a oferta de empregos e o 

crescimento populacional, o autor afirma que: 

.. ·( ... ) numa sociedade em ~~e a maior parte da 



Apesar 

prod;_4t i V•::rs 

renda se concentra nas mãos de uma minoria (que a 
desperdiça em gastos de lux9~, de fato ocorrerão 
poucos investimentos produtivos e 2onsequentemente. 
pouc:a 1:::rf121·-t.<!:I d1:::~ •E!l'C\p1·"~E!·;:40~:;." (V1:::?S•l'~t"1tini • 1907: 62) • 

. 
de que investimentos 

isso ~ feito teoricamente ~ão dando conta do 

significado mais profundo.e mesmo da polêmica que envolve essa 

qUiS?Stão. 

Investimento produtivo, numa socie~ade capitalista, ~ a9uele 

apesar da violenta concentração de renda que o tem •companhado, 

requerem a produ-

~ão das mercadorias correspondentes tornando necessário que se 

fa~am os investimentos, roupas carissimas, 

si::1fisticadas .. iates, etc., comr::r e~-::ernpl i fica V_es~~ntini, devem set· 

ceins iderado~; investimentos produtivos do ponto de vista do capi-

t.<::1 l • pois movimentam toda uma atividade industrial com repercus-

sees em vàrio$ ramos e setqres, .oeupam mKo-de-obra que ao receber 

seu salàrio podem consumir outros produtos. movimentando outras 

ini:::l(.istt· i<::1s,. a agricultura ou mesmo 6 po~pado, repercutindo assim 

no sistema financeiro. 

N1::i cap1.t.r..1li::1 d·::~dicadc) 210 e:;~t1...1do da \••estrut.ut·a s .. :::~":1 . .1;;:1.l·''. •::r 

insere a discussão a respeito da discriminaç~o da mulher, 

jornada de trabalho da mulher trabalhadora. 

termo ra~as apresenta vinculações sobretudo com principies bio-



l6·;licos e pot·tanto isso torna di fiei l a sua uti l izaç::Io no estudo 

da populaç:~o. Por i•so considera o termo "etnias" mais apropriado 

pois l~varia am considera~go o fator cultural. apasar de o consi

' 
derar muito vago. mas mesmo assim mellhor que o anterior. Ern 

seguida discute a que~t~o do racismo como um fenOmeno desprovido 

de base cientifica. 

etrtia é um conceito melhor do que ra.ç:a. apesar de ser insuficien-

te e que o racismo é um fenOmeno questionàvel. O que fica em 

abert..::i é 1::. f<r: ... t•:::i de r1~0 se apontar t1er1hurna alternativa para a 

insuficiência do estudo da · popula~ão bas•ado nesses dois cohcei-

tos. 

é no capi t.1,,110 sobre a "popula~~o. urbar1a 

forma superficial. Para o autor, urbaniza~~º é o crescimento da 

popu 1 aç:~o ria e idade ser maior. do que no campo: 

li Ma~. '"t f.,H" b r:!I. I"• i :;;~ "'' ~:: ?:!.i 1:::1 1'"1 ~ ·=~ r:: o 1"'1 ~;; i ~-.: t riO! s o 1·n •ili! t•c t.:.1:: rir:) 1:: l"' ~..'~ ~·~ 1: l .... 
-~ento das cidades. Para que ela ocorra, é necessà
r io que o ~rescimento da cidade seja maior do que o 
do campo C ••• >" <Vesentirii :- 1987: 86>. 

Dessa forma a urbaniza~~º 6 definida apenas quantitativamen-

te. Porém esse processo seria diferenciado\: rio paises desenvolvi-

dos ~eria sido: 

li ( ••• ) • nc:rrrn<rd," pois f1:d. a1::1:1mpat"1hr:td1:::i 
oferta de empregos urbanos." <Vesentini!" 

d•:r:: ·:.:u· ande 
1987: 86). 

Jà nos subdesenvolvidoE!" isso teria acor1tecido de maneira 
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diferenciada pois; 

''( ••• > essa urbanizaç:ão não ê ·~ormal', jà que não 
é acc.mpat·chada de. i-;:iual ri t.rc\o •::lt:a it·rd1..1str ial izaçãc•." 
<Vesentini, 1987: 87). 

Seria assa contradi~ão que prov~=aria toda uma série de 

efeitos paisagistices nas cidades desses paises, tais corno a 

existéncia d~ favelas, corti~os, desigualdades sociais, etc .. 

Nessa anhlise passa-se uma vis~o de que esse processo teria 

realidade n~o ê bem ess~ e além disso, a existência de favelas, 

tem causas mais profundas pois que o pr6prio •xodo rural ê 

consequénc1a e não causa. 

"Sociedade e Espaç:o" e a geografia econOntica 

III 6 dast1nada ao estudo de temas da 9eo9r~fia 

sendo que o autor·d~staca entre eles as fontes de 

energia e a ind~stria. O corn~rcio jà havia sido estudado na 

unidade I, mas permanecem duas omissões graves: agric1...1ltura e 

transportes. A ~nica m~n~ão que temos à agricultura é uma pequena 

nota l d d f t. \ f". aparece como ege~ a e uma o agra ia que mostra um 

.Campo de trigo sendo colhid6 por ~áquinas: 

"Com o desenvolvimento do capi€alismo e a revolu
~•o industrial, a agricultura deixa de depender 
basicamente dos elementos naturais (solo, chuvas, 
etc.> e passa cada vez mais a submeter-se ao domi
nio da indOstria e da tecnologia. Assim, o campo 
pass;." a ser 1::1:m1e:w1dado pela cid<:H:J.::::." <Vt~sent.it"li. 
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1987: 115). 

E claro que cada .vez mais a i~j6stria e portanto a cidade 

paises capitalistas quanto nos socialistas. Por~m. as atividades 

agr1colas apresentam certas particularidades (tanto econômicas 

quanto polit1cas> que tornam indispensàveis o seu estudo para que 

Uma das ques-

da terra na produção do espaço. 

Jà as redes de transportes apresentam-nos a geometria do 

ao ligarem os diferentes pontos com a fun~ão bàsica de 

f~zer circular mercadorias e pessoas e assim possibilitar a 

realiza~:o do capital num ritmo mais acelerado. 

Antes de mais nada é definid6 o que sejam as fontes de 

11 Ente1"·1do;~-- s1::: por e:nergi<::\ C:1. t=apacid<:ide de re.::d. i~.::;;u· 
trabalho. Fontes de energia~ dessa forma, s•o de
te~m1nadas fontes que podem produzir, ou multipli
car, o trabalho. Por exemplo: os m~sculos, o sol, o 
fogo, o s ventos t~c. 

Atrav~s do trabalho, 
"'i vern n<::t s1...1pet· f ic i ·~ 
do~inam a transformam 
1·;-,::::7: 94)'. 

os homens não apenas sobre
ter restre ( ..• ) mas também 

a natt...tr•::::za ( ••• )" <Ves.:-:::ntini, 

para o autor tudo trabalha; desde os elementos 
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da natureza até o homem. Porém essa concepç::t(o confunde o trabalho 

abastr~to e gan6rico com o tr~balh~ humano que ~- essencialm~nte 

• 1 

uma rela~ão social. Al~~ disso, ao naturalizar uma rela~~º social 

important1ssima para o capital, diluem-sé as particularidades do 

trabalho humano10 pois tudo trabalhou sempre. desde que o universo 

existe <17). 

Em seguida é desenvolvido um panorama das·principai~ fontes 

de.... er-1er9ia,. buscat'ldo-se definir sua si tuaç:ão atual. São elas: . 
petr6leo:o ..;..carvão,. hidrelet:.ricidade:o energia nuclear e fontes 

alt.err1a't.ivas. 

O estudo da atividade fndustr.ial,. ?OI" sua vez é feito com 

base na classifi~~~~o dos paises mostrada na primeira unidade. 

s:.í'o est.ucladc•s os aspectos da industrial i:zai;:ão nos "paises 

de indu~trializa~ão clássica" (os dasenvolvidos)J nos de "ln-

dustrializaç:So plaraificada ·(os socialistas) ~ nos de "industria-

l.izaç:ão tardia" e finalizando essa unidade,. o Brasil é caracteri-

zado cor110 "pais industr ia.l izado do ·Terceiro Mui.-.do". 

O autór desenvolve ç estudo da atividade industrial nos 

"paises de industrializaç::ío clássica" fazendo um Fequeno hist6-

rico de sua. evc1lui;:::OC0, : com base· t"ias categor- ias· "ât-tesanato:io manu-
. 

fatur-a e ind~strla). Vincula o aparecim~nto do Estado N~cional ao 

desenvolvimento industrial e em seguida\traç:a o panorama da 

lideranç:a do mu~do capitalista:io logo de imediato à Segunda Gu~rra 

Mundial com a hegemonia incorateste dos EUA e no decorrer das 

'to da Europa . Cpr inc:ipalrnente em funç::ão· da forrnaç:ão e consol idaç::ão 

do MCE> e Jap:;:o •. 
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Temos aqui Luna questg.;:. de· método: na unidade r. foram estu-

dados os três conjuntos de paises, cuja critica fizemos anterior-

merd::.e. Agora quand~ se estuda a industrializa~ão, 

inseri-la nesse conjunto. no desenvolvimento do 

terna, o autor, acaba praticando um tipo de fetichismo que acaba 

dando uma imagem distorcida do desenvolvimento histórico: 

~( ••• ) com a Revoluçgo industrial, surgiu a neces
sidade de proteger o m~rcado nacional da concor
rência dos produtos fabricados em outros locais. 
Nesse século, todavia, a burguesia jà havia se 
tornado a classe maii poderosa economicamente e, 
com a ind~stria moderna, ela consolida a unidade 
espacial Estado-na~ão Cou pais).tt CVesentini, 1~87: 
120). 

E claro que podemos considerar a ind~stria como a pr6pria 

podendo mesmo vincular a exist•n-

eia . do capitalismo ao desenvolvimento da atividade industrial. 

Porém um ngo se resume no outro, ou sejar o processo de desenvol-

vimento do Capitalismo, requereu a configura~~º atual da ind~s-

.tria, porém .. é ·muito mais amplo. 

No estudo dc•s pai ses de· indüstr ial izai;::ão planificada o a1...1t.or 

socialistas a partir de sua caracteri~ai;::ão como fruto da planifi-

"( ••• >sua motivação bàsica não é o lucro e sim, 
pelo men6s teo~icamente, a satisfação das necessi
dades sociais. 11 CVe·5•::i!ntitü, 1987: 1:24>. 

Já a it·1dustrializaç~o dos paise,s 11 s1...1bdeset·w·:·lvidos 11 set·ia 
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. 
d i f erent.•:.-: pois: 

''( ••• ) ~ conhecida pelo nome de retardatària ou 
tardia, ~~is tais paises estgp se industrializando 
muito tempo depois da Revolu~âo Industrial ( ..• ) 
Além disso, .o processo pelb qual passa o Teraeiro 
Mundo apresenta caracteristicas diferentes tanto da 
industrializa~ão original <Revolução Indust~ial), 

como da industrializa~ão planificada. 
A industrializa~âo do mundo subdesenvolvido ~ da 

tipo substitutivo, ou seja, ( .•• ) substitui~•o de 
impcot·taç:eies ( ••• )" (Ves·~nt.ini. 1987: 131 /2). 

pois se teve como sede a Inglaterra, 

europeus e os EUA, afetou o mun~o como um todo. Assim~ o Brasil e 

processo. Porém, a industrializa~ão interna começou a tomar corpo 

jà na &tapa monopolista do capitalismo e portanto vai apresentar 

cara~terlsticas diferentes do processo que.oçorreu em outro• 

a defasagem temporal do processo, e sim o seu conta~do. 

I9ualmente, cat·acteri:::;ar a it'"1dus+.:.rial izc.\.;;:g\o do::i · "rn•.~ndo sub.-:h~-

senvolvido" como substitutiva de importa~ões é apegar-se unica-

mente ê sua manifesta~go mais aparente. Na verdade temos aí uma 

11~1 1:;1:i. i::a :r • 1 J • J pois se num cecerm1naco momento passa-se 

fabt· icar internamente alguma mercadoria ~ue anteriormente era 

importada, nece$sariamente passa a ocorrer um processo de substi-

tuição de importaç~o. 

processo de acumula~•o do capital. Indus~rializaç~o significa que 

alguém deve estar investindo capital nesse setor, ci::•rn a f in;,:11 i-



dade de reproduzi-lo; é· isso que mobiliza o capitalista a inves-

tir num determinado setor. Se o produto que vai ser fabricado era 

anteriormente importado ou n~~. é um fato secundário. ou seja. 6 

necessário que existam internamente as condições propicias à 

acumula~So do capital-~ é isso que deve ser investigado priorita-

a ca~acterizaçâo desse tipo de industriali-

zação ~ feita a partir de um pequeno histórico da evolu~ão da 

tempo da colonizé~ão at' a fase monopolista atual 

para o peso das empresas multihacionais. Esse processo de mundia-

1 i zai;:~c· do apar ate• pt-odut i vo • teria enteo ~orno consequ~ncia o 

• ::tpc:it·e~-:: 1 rn·~nt.:.i::i de! a l •;;i1...1ns pa 1 .. S•'.::l'.~ qui:;:~ ap·:::i~:.ar de. s•-~bcle'=:.~=nvr:•l vi dq~~,. t"1a 

concep~ão do autor. podem ser considerados industrializados. 

11 e ••• ) At·~ ho j ·=~, rn•:::srno 
. . ,, t . ·1 • ::! mais inous;r1a .. 1za~os, 

nos palses subdesenvolvidos 
nota-se uma fraqueza na sua 

ind~stria de base (bens de produç~o). As naçbes do 
-Terceiro Mundo, apesa~ de já fabricarem automó~eis, 
eletrodomé~ticos e aparelhos de televisão, ainda 
importam a~o. tratores, locomotivas, máquinas e 
outros bens produzidos pelas indóstrias pesadas, 
C:'\lé.ro de: t.ec:nc1lc1•;;.~j.;.:i ê.'\VE.'11''1•;:ada." <Ve~;:ent.inL l.9:::7: · 
1-33) • 

\ 
A conclusSo do estudo da atividade in~ustrial versa sobre a 

industrializa~ão brasileira <Brasil: pais industrializado do 

Terceiro Mundo) que analizaremos posteriormente, juntamente com o 
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A geografia fisica no "Sociedade e Espa~o" 

de~icada ao estudo dos temas de geografia 

da da seguinte maneira: 

11
- Meio arnbienb:::: e paisa·;:1i:w1 nat• . .it·c-,.1; 
- As grandes paisag~ns naturais do globo terres

. tre~ 
- A de!9t·adaç.:~.::1 do rneio ~rnbiente; 
- A •::•::rns·::~rvaç.:~•::r dos recursos natun::tis." 

CVesentini, 1987>. 

Corno vi:::rn~:is, o estudo da g~ografia fisica aperece deslocado 
' ' 

(em rela~ão às abordagens tradicionais da geografia) para a parte 

final do trabalho, 

mos anteriormente) de que o ~spa~o natural deve ser entendido a 

partir da compreens~o do funcionamento da sociedade. Além disso, 

b·autor tem a inten~ã6 ainda de: 

"( .•• ) resolver urn problema antigo dos livros 
deste g@neroi . b de integrar a~ partes de Geografia 
humana e Geografia f 1sica, evitando assim que os 
capltulos apare~am como temas estanques.'' <Vesenti
t"li, · 1983;: :)). 

Buscando atingir 

unidade o conte~do de algumas categorias bésicas para a sua 

análise. Em primeiro lugar define o que seria meio ambiente: 

. "Tc1dc1s os elementos q•...t·~ •=onst i tu·=~rn o l •...t·;;t<:H", o 
espa~o onde o homem vive, formam o seu meio ambien
t.,.:;::. (1::i•~1 p<:d~"'>a·::i•:::m si•=o·;u-bfica)." CV.:.:;:~;entini, 19:37: 
15:3) • 



Em saguida define o qua·seria meio (ou paisagem) ~atura! ou 

social,. em fun~~o de seu' processo g~nético, ou se)a: 

''( ••• > Podemos então dividir o meio ambiente do 
hi:1mem .::!!m meio natural 1::iu paisagem natural - que 
abran~e os ~lamentos produzidos pela natureza - a 
meio social ou cultural ( •.• > Essa divisão é apenas 
didàtica ( ••• > n~o correspondendo exatamente à 
realidade,. pois nos dias atuais à dificil encontrar 
elernéntos que sejarn de fato apenas naturais < ••• >" 
CVesentir.i,. 1987: 154). 

Apesar da ressalva, o que permanece e dâ o titulo para .os 

capitules,. ou seja,. é assumido. efetivamente é o fato· da existên-

c~a. no mundo de hoje, de paisagens naturais. Se isso é atualm~n-. 

te cada vez mais dificil da caracterizar, devamos afiar nossos 

instrumentos te6ricos para enquadrar essa realidade com o mlnimo 

de di·ston:tses:. Nesse sentida,. n!lo importa exatámer1te qual o tip") 

de d i r1âm i a::a p t· oduz o q1..~e. e sim qual o fator hegemOnico, que o 

pr6prio autor a~mit~. ~ o social. Assim sendo, não exist~m paisa-

gens naturais pois são t6dãs sociais e o que à a sociedade se não 

a natureza humanizada? 

.O ltem que aparece logo a seguir ~ denominado "Os elementos 

da paisagem natural", de forma extremamente resumida o 
\ 

autor dis•=orr•!! sobre os temas tradicior1ais da gecgrafia "f1sica: 

clima; estrutura geol6gic:a; relevo; solo; vegetaç:go e hidrogra-

fia. 

O conte~do desses ltens à o seguinte: clima - distin~~o 

er:fre as nco;:~~s de "cl irna li e "t.empoi• e ar i rmaç:go das "massas de 

ar " c:c•rno os e 1 eme:~ntos d i n~m i cos do e 1 i rna ~ estrutura geológica 



descri~ão sum•ria dos três tipos principais: dobramentos moder-

i J • i ' :arrenos se~1men:ares; 

din~mica: internos e externos~ solo - conceitua~~º e discuss~o da 

superficial e marltima e os rios como de 

planlcie ou de planalto; vegetação - afirma que a vegetaçgo està 

est1···::~ :i. t<.::..ment•E:! ligada com o clima e que a original 

''( ••• ) a batata, originària da Améric~ do Sul, à 
hoje pcpular na Europa~ o trigo, originàrio da 
Europa, é agora encontrado em todas as. áreas tempe
radas e subtropicais; a soja, originária da China, 
é atualmente comum no continente americano~ o café, 
originário do norte da Africa, é produzido hoje em 
v6rias regiões daquele continente e da América. 
( ••• ) 

11 < Ves~.:"~nt. i n i , 1987: 161 ) . 

Como podemos notar, o autor ao invbs de discorrer sobre a 

falou na verdade sobre a origem de vérios produtos 

que s5o vegetais, 

mesmo na coricep~ão do próprio autor, na mesma página mais acima: 

11 ()u<::1t"1do n~:1'..:;. 1·-efer imos à ve9,.;;::t<.:11;:g\i:1 OL~ f l ot·a. eh:: uma 
àrea, normalmente levamos e~ conta as plantas ori-
ginais 
~-.om•:;:rn. 

( ••• ) li 

ou naturais, e não as que são plantadas pelo 
Neste ~ltimo caso. falamos em agricultura. 

(\/.::;:s:.entini, 1987: H:.1>. 

da inter-rela~~º entre esses aspectos. porém: 



grandes fenômenos geolbgicos como o vulcanismo ou 
os dobramentos; atualmente bastante raros ou fra
cos, pode-se afirmar que o clima e o relevo s•o os . ' . e l •:::!rner1to~. f1 .. ff)•:.k1rnent·<::11 ·,~ n•:• rn .. = i. ,~., tia ti...i r <::1 l ,. r::is ·::i•...irr::: ma-:l is 
e:>-~ercern influêt1cia sc•bre C•S demais." CVeser1t~.it-d" 

1987: 1 €.4) • 

Somente se analisarmos o meio natural do ponto de vista da 

poderemos chegar à conclusSo acima, pois do ponto de 

os fenômenos geológicos tem uma 

Justamente por estabelecer sua anàlise a partir da paisagem, 

o ônico caminho possivel para o autor é discriminar as mais 

importantes e passar a descrevê-las, poi.s nelas ter1amo~.a con-

cretizaç•o de todos esses elementos, lembrando assim a concep~~o 

da geografia regional, como o local apropriado para a geografia 

afirmar sua vocaç~o: a sintese. 

Desse modo o autor estabelece cinco princip~is tipos de 

11 nat.1_.1n1;.s 11
:. áreas tropicais; temperadas; desertos; 

altas mor1tar1hâs e ;as zonas polares. Vejamos o dese~volvimento de 

(1.:3>~ 

possibilidades da explora~ão econ6mica a a quast~o pollt1ca da 

poss~ da área pelos diversos países interehsados. 

Q§ ~§~Q!i2§ - Na desc~i~Zo dos elementos natur~is, 

faz uma afirma~ão pelo · menos discutlvel quando escreve que: 

"0 relevo dos desertos'é normalmente arenoso. 
( ••• ) CVesentini~ 1987: 171>. 
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inclusive a própria conceituaç:ão db 

autor mostrada algumas páginas atrás, onde o relevo: 

"Ccin~~ist•t": nas fc .. rmas da s1...1pe.rfici1:::, no modelado:::. 1:1>::~ 

Wtl<":.\ t" E::·::i i ~e·. " ( ••• ) ( \}t:;~sent i n i , 1 987: 159) • 

O áutor mosbra ainda os desertos como àreas com pequena 

densidade _demográfica, 

como ji acontece em alguns lugares, 

como o Neguev em Israel, o Colorado nos EUA, e algumas áreas 
l 

desérticas da URSS. E esclarecida ainda a questão da desertifica-

ç:~o d1;;::1::c1r t·e~nt.·::~ da r.:it. i vi d<:1d1::1 h• .. ~mt'\na. 

0§ ~!i§~ ffiQD!!Db§~ - Caracteriza~ão do meio natural e cita-

~ão de alguns lugares onde o povoamento ~ intenso, como nc.1 M·~::< i -

co, Per~ e Chile. 

çKo que es~as-àreas são as mais ocupadas pelo homem. 

menta sobre a concepção dessas regi~es como as mais propicias 

para o des~nvolvimento,da civilização. 

'"•I" •. V ......... J •• 
r" \ · 1_1 1,,,11_, d.'·:" '-' 

" ( ... ) muito comum em certas partes dos 
especialmente nas áreas onde se pratica a 
tura itinerante ( ••• > conhecida no Brasil 
d.::~ roç:a ( ••• )" <V•:E!sentirri, 1987: HH> 

1.02 
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A categoria "agricultura itinerante" foi introduzida n.:.s 

livros didàticos bra~ileiro~ por Melhen Adas, que por sua vez 

vazieis, ou seja, sem proprietários e se isso existe hoje em 

determinados paises, no Brasil é cada vez mais raro. Assim, sair 

c1u abandorli:lr determinada te:n·a é uma coisa relat.iv~=tr1H::inte "fâcil" 

mas sim com a produ~ão 

camponesa. E se a nossa intenç~o é caracterizar . eske tipo de 

atividade como se~do pobre de recursos e utilizahdo t6cnlcas 

rud irnent.ares, devemos aprofundar nossa análise pois a produ~~o 

camponesa subordinada à grande empresa, n§o possui ~ssas caracte-

ristici.':ls. 

Os capitulo~ seguintes s~o: 11 A degrada~ão do meio ambiente" 

e "A cor1servqi;:.~o dos recursos naturais". Neles a rela~~º homem-

-
natureza é abordada a partit- das conseq•-~ên·=ias das atividé:"'des 

humanas sobre o meio r1atural. 

~ Parte-se da pohdii:~o que é encanada c:omo: . 

"< ••• ) qualquer degradaç~o C ••• ) das condições 
arnbientais,. do habitat de uma coletividade humat-.a. 
e ••• )" CVesentini~ 1987: 186>.· 

Entendida dessa f.orma,. a poluii;:â"o teria como marco de sua 

pois a sociedade capita-



. '' ( .. .. .. ) , Cr :i. rn r-· 1:) f" ·:::. Í.'\ , ... , i:. tF.:~ t'"11:r:: s ~.::,; r:.:: r:· ,.- C• t:: rm~ ~·E: s i:r r·, ~:l (j .. ~~ () ·=~ l ... { 1J~ f~ 

bom ou justo e sim o que trará maiores lucros a 
cL~rto prazo. < ••• >" <Vesentini, 19E:7: 186/7). 

Os pa 5. ses "si::oc: ia l i stas" ~ 

superar esses problemas pois: 

"< .... > c:o~·.tin1...1a a havi::.H· ums•. ,.:lc;i'.:::~;·= dc:imina~nt.1:::: . - a 
tecnocracia ou 'burguesia de Estado' -,que adminis
tra a economia com vistas aos seus interesses par
ticulares C •.• ) a grande preocupa~ão é a produtivi
dade~ a ut i 1 idade ·::~i::c •. nf.'.1m i e<:>. d€'! tudei, i r1c 1 us i V•::: dos 
elementos da natureza. < •.. >'' CVesentini, 1987: 
1 s::::) .. 

pois com a multinationalização da produ~ão, 

11 < ••• ) não encontram rigorosas leis de prote~Z0 ao 
meio ambiente e, portanto, nSo s~o obrigadas a 
instalar filtros < ••• ) que iriam aumentar as d~spe-

às vezes, diminuir seus lucros." ~Vesenti-

n i , 1 9:~:7 :: :1. 89 ) • 

A seguir o autor especifi~a daterminados tipos de polui~ão, 

tais c~mo a dos rios e oceanos~ a. at.rnos\féri.ca ·e "Os problemas 

- . . us recursos na~ura1s, por sua vez s~o definidos como: 

c:(:irni:::i 
li ( ••• ) 

horn•:::im, 
1987: l.9~:~>. 

os bens fornecidos pela -natureza ao 
1:1 e, r :- C:l t:~·;i.lLJt::t ·~~ C•S 1:.;c:, l C.c1!.; .. •• { \l1~si.~ar·r1:. i r1 i ,. 
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Esses recursos tem 

sido explorados intensam~nte, 

''( ••. ) o nome que se dà à moderna preocupa~ão do 
homem em utilizar adequadamente os recursos natu
rais, de modo a evitar desperdicios ( •.• > conservar 
ngo significa gw:tt·dar, mas sim utilizar rê.·n::ic•t-1ê.d-· 
mente. Isso que~ dizer que a utilizaç~o dos recur
sos naturais deve ser fe~ta em beneficio do maior 
nómero de pessoas e pelo maior período de tempo 
pos'::dv•"~l." <Ve·:-:.>>.?.ntini, l.9;::;:7: 197). 

Um pe·~uer10 ba l ariç:o d•:> "Meio amb i •:::nte di::1 hornern" 

Como pudemos observar, 

autor, a abordagem da natureza continuou estanque, o seu conteódo 

foi ~inimizado, quando se tr a tava de explicitar.a din&m ica do que 

clima, estrut~ra seolbgica etc. 

Isso sé manifesta cla~amente · quando a busca de uma abordagem 

concisa acaba provocando um empobrecimento do conteúdo, · como por 

onde é feita epenas a ~lassifica~&o dassas estruturas, 

buscar desenvolver a sua dinêmica, 

permanenta movimento. 

Além disso, o autor partiu dos pr6prios elementos da nature-

za para tentar explicità-la, ou seja, partiu-se da compartimenta-

delas buscou-se 

J. 1:E:Vi!!11'"1'l:.;::i. V <::1 
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quest~es de cunho politico e econõmico em rela~ão a elas. Aparen

temente a fus~o estava feita,. . porém na verdade o ~nico resultado 

·. Portanto,. para que cons~gamos fazer aquilo que o próprio 

autor se referiu,. ou séja~ que o espa~o natural seja compreendido 

é preciso que a abordagem 

da nature~a seja desenvolvida de ~aneira tal que reproduza a 

forma. pela qual a · sociedade com ela se relaciona,. 

nê-la e mesmo a desequilibra. 

A Geografia do Brasil seQundo J~W.Vesentini 

tenta subordi-

No 1 i vro 11 Brasi 1- Sociedade e Espaç:o" o a•...itor conc:1··et.iza os 

e 1 er11entos que tinha desenvolvi do teoricamente, - s6 que agora t'"IO 

espa~o brasileiro. 

O texto n~o ~ estruturado em unidadas, mas compôe-se de uma 

sucessão de.capitulas. Os .c:apit.1..ilos 1 e 2 podem ser c:.::insidet·ado-z 

como introdu~ão da obra,. jà que tratam de temas que ou serão 

desenvolvidos posteri~rmer1te ou de noçt$es pt·év·ias; · s~o eles: 

11 Brasi 1: 

brasilei·ro: conquista e povoamento". 

A definiç:ão do pais como "sUbdesenvolvido industrializado 11 

implica. segundo o autor,. que se trate de ~m pa1s capitalista,. 

dependente e pertencente ao Tercei~o Mundo, 

lb-::ado. Anteriormentep jà tivemos _oporturiidade de criticar essas 

categorias; r.estri·3ir-r1os-emos _agora a abordar some.nte as especi-
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ficidades do caso brasileiro desenvolvidas pelo autor. 

Apbs essa classifica~ã0~ o autor mostra brevemente o que 

diferente daqueles paises que passaram pelo processo da revoluç•o 

Esse processo teria provocado a transforma~go do. 

Em seguida ~ desenvolvido o tema das 11 rela~ôes comerc1a1s e 

fazendo-se um pequeno histórico d~ seu cres~imento~ que 

11
( ••• ) do tipo de crescimento econômico adotado 

pelo Brasil, que tem por base os -capitais estran-
geiros. Boa parte dela provém de empréstimos para 
1:.'HOPt"•?.SaS aqui in-:;;;taladc1$ feitos per bancos intetT:a
cionais. ou de tecnologia externa trazida pelas 
multinacionais, ou ainda da obras de grande porte 

.. :f1:it;;1~~ P•:E:lr::J E'.,;:t<:id1~:1 ( ••• ) 11 (V•.=s1:E!nt.J.n1,. 1·:;i:::;; ,;:,~ 17). 

Logo após é caracteri~ado o papel do FMI na n~gocia~go da 

dlvid~ e a exporta~go de manufatur~dos em processo de ascençgo no 

comércio externo brasileiro, qrande parte das mercado-- \ . 

rias assim denomin2das serem na verdade produtos semi elaborãdos. 

Nesse primeiro capitulo· a análise do Brasil 

sobretudo ao n1v8l da esfera da circulaçgo, como por exemplo a 

referência à distribui~•o de renda como um dos maiores problemas 

da sociedada.brasileira, quando • na verdade reflexo de determi-

funcionamento da sociedade, ela ~ produzida em 
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algum espaço da sociedade. 

O outro ~intoma dessa op~~o de abordagem ~ o desenvolvimento 

dos temas referentes à\dlvida externa e comàrcio exterior sem 

virccula~~o corn o est.:.1...1do da proch...içtlo,,. quando sabemos que pro•;:h...ii;:::io 

e circulai;::~o s~o mom~ntos interrelacionados do ciclo produtivo, 

sendo a circul~ç::~o o momento d~ realizaç~o do valor, que deve ser 

anteriormente produzido. Em slntese. n~o considero ser posslvel 

ent.encet· a. i:~sf~=t·a da circulai;::~o sem e1"1tendimento. prévio da F:.t·od•...i-

No capitulo 2 tamos a descrii;::So da distribuii;::~o da popula~ão 

brasileira e da organizaç::~o politico administrativa do Brasil com 

seguida 6 historiado o povoamento do territ6rio brasileiro. 

A Geografia Fisica no "arasil- Sociedade e "Espa~o" 

Os capltulos 3 e 4 dedicam-se ao estudo dos temas da geogra-

fia fisica. Com isso vemos que o aut•::it· a.bandor1a até rnesm•:i .-;,. sua 

estratégia araterior de colocat· o estudo da natureza ap6s o estudo 

do funcioraarnento da .s•::>ciedade,. simbol izat-ado a asc.endêracia desta 

sobt-e aqu~la. O est.udc• anal izando a relaç::~o er1tre a sociedade e a 

' nat.ureza aparece aperaas no capitulo final~ sob ·a ra.:Jbr ica de "A 

quest.:\o ambiental rao Brasi 1 11
• Vejamos agc.ra o desenvol vimerato dos 

capltulos iniciais. 

"Q~ .:!;i.E:9§ g§; S.!i:!.!H~~"- Define·- se clima e aponta-s·e a. dir1ârnica 

atmosférica baseada na aç:ão das massas de ar corno os fatores rnai~ 



importantes do estudo dos climas. A seguir, s:lo descritas as 

1 

a classifica~go climática de Arthur Strahl~r adaptada ao Brasil e 

a partir dai o autor descreve a~ caracteristicas clim~ticas de 

cada 1..1m dos itens que comptiem essa classificação, que foi esc:o-

l h i d<::l, pr:::1 is: 

"< ••• > t.em por base a influêr.,=ia das massas de; ar 
ness*s àreas diferenciadas. Ela não trabalha, por
tanto com as m~dias de chuvas e temperaturas, mas 
1=1:1m a ·;;;nf:hf'"1•!::?~:>1l:? di:.;~ 

dinârnic.:<a. ( ••• ) 11 

•::r::~da •= l l .. m<:~ ,, 
(VesetYl:.ini. 

com a explica~•o de sua 
1 '5'86: 4.9) • 

"e ~§!:!:Y!:!::!!:.ê: ~~!2!2~.!sª"- Caracterizaç:;ão da hist6ria geoló-

gica do planeta com a inserç~o da·escala geolbgica do tempo, a 

classi ficaç:ão dos t.;.n~s tipos Cle t•ochas e de estruturas geoló·:iir::as 

e apl icaç::ão resumidameF1te de~ta,. ao Brasi 1. 

"Q !~.l~Y.2" - Cone .. : i t.uação,. afirrnaç:ãb de sua origem a partir 

dei agentes internos e ext~rnos e em função disso a caracteriza-

.;:tio do ter ri t6r io como i:-ossu i dor de re 1 evo c:c•m a 1 ti t.-udes rnod.t;!s.-

tas,. com predominância dos planaltos sobre as planicies. São 

apreserrtadas ª!? classifica~ties de relevo de Aroldo de Azevedo e 

de Aziz Nacib Ab'Sabar, afirmando-se a praferência por essa 

última. pois: 

" e ••• > leva em conta principalmente a fisiologia 
da p3isag~m, ou ~eja, a aç•o do processo erosivo· 
~tual e a história geológica de cada uma das uni
dades do ·relevo." CVesentini. 1986: 60). 

A seguir ~ feita uma descri~~º sumarlssima das pai~agens que 
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compõem a classifica~ão considerada mais precisa. 

rnent.o da "tet ··a r·::i~..:a" e do "rna'ssapé corno .solos nati~ralm•:i!nte 

férteis e da 

problemas que afetam os solos tropicais. 

"B 2ri~!D~l- Descrição das principais 

vegetais brasileiras. 

"!3 b.i~.rg~r.I:::f.i.§:."- Caract.erizaç~o dos pt·incipais traços. da 

hidrografia brasileira corno rica em rios~ regime pluvial~ perene 

e aproveitamento principalmente para geração anergética e menos 

para transporte. Descri~ão das principais bacias. 

d·::.~finidos prin•=ipalrn•,::nt.e a par-1:.it· da 

relação entre o clima e relevo. Os "domínios~ relacionados sao os 

seguintes: amazônico; caatinga; cerrado; arau~ária; pradaria; mar 

~~ morros e faixas de transi~ão. O método utilizado é o da des-

finalizado com um breve comentário a respeito da sua situa.;:~o 

atual em funç;::!t·c. da ocupa.;:~c' hurnar-1a. 

C•::imo vi roos~ a op~âo de abordagem foi esseh~ialmente descri-

a al&m disso a natureza acabou aparecendo desarticulada do 

movimento da sociedade, a n~o ser por alguhs bre~es comentàrios a 

dada à descrição. 
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A popula~~o no "Brasil- Sociedade e Espa~o" 

. '· 

sSo assim entitulados: 

''··· •::• cr·:~'ii·:r:::i.rn•:'i!t"its:i d·::~rno·;;:1ráfici:::r bl"''"=c..,;;fl1:=i1"·1:::.; 
- a estrutura da popula~ão brasileira; 
- as etnias no Brasil= 
- •:>s movimer·1tos pç,p1 .. .flac.:ionais." 

(\'eserit.irii, 1986: 4/5). 

Como podemos notar pelo prbprio enr::adeamerito dos titulos, a 

abordagem da popula~ão segue a ordena~ão tradicional, da geogra-

f i•~- Nela os temas desenvolvidos são ess~~cialmente os mesmos . ~ 
.J "~ 

inseridos no livro anterior, somente que desenvolvidos agora em 

relação ao Brasil. Justamente por isso algun~ temas são acrescen-

por se tratar de uma abordagem mais especifica que é.~ d6 

e~pa~o brasileiro. 

Um deles ~ a respeito da distribui~ão de renda no Brasil. 

Esta teria passado ROr um processo de concentra~ão com o 

declínio dos salários reais. Os motivos apontados pelo auto~ são 

eis se·;JL.t i r·1+.:.es: restri~•o ao direito de greve na~ décadas de 60 e 

t"i:::it.<::1 t.:. J. V l. cJc:1d1:;:! d;:õl 

trabalho com a criaçffo do FGTS e fim da kstabilidade; 

nãnc:ii::1 dos irnpr:,.:::;t.:::rs indiret..::;s na\ ·arrecar::!aç~o fiscal e sist.:::ma de 

assi'.;;;t.;~~n·::ia si:-.. ,cial pri::'l!O:::át·ir::•. <V•E!7::.•õ:!ntini, 19E:6: 1t3/~5). 

Os fatos mencionados pelo autor realmente existiram e con-

cordamos que eles tenham sido os instrumentos utilizados pela 

classe dominante. de posse do poder de Estado, 
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concent.ra;::'ão de renda. Porém·,. falta explicitar o movimento real 

da sociedade que acaba produzindo esses instrumentos. E como 

explicitar esse rnovimento sem nos t•eferirmO$ à luta e C:Orrela.;::ío . \ 

de forç::as _entre as classes sociais r1esse pe·r:lodo? 

O tema: "Os movimentos populacionais"- que n:Co -tinha sido 

_discutido no livro anterior <Sociedade e Espaç:c•>,. é agora i-t1seri-

do. Os "movimentos da populaç::ío no. espaç:o",. como é denominado 

p~lo autor,. teria diversas causas e a principal seria a ec:onómi-
' 

ca. Da mesma mene1ra existiriam diversos tipc1s de rnovim~mtcis da 

popula;::ão~ e·ap6s conc:eituà-los o autor os explicita. São eles os 

seguintez: imigraç:::?lo; migr:aç:::tses internas ou inter-regionais; 

migra;::ão rural-urbana e migraç:::~es pendulares. 

O alcance da disc:uss'ão desse terna é 1 imitado pela cor1cepr;::ão 

de "espaço" que é s.inOnimo de "lugar" pat·a o a1..1tor. Assim os 
. 

movimentos da populaç:ão são apenas os que são exe~utados de um 

lugar para outro,. na maioria das vezes com motivos econOmicos. 

concebendo. -por outro lado. o espaç:o como produto da din~mic~ 

social, mas ~~o exterior a ela, podemos afirmar que: 

"< ••• > o espaç:o é a sociedade - terr-i tor ialmente 
ordenada~" <Moreira, 1987: 165). 

Dessa maneira. "movimento da popula~o 11 pode ter seu si9ni-

ficado ampliado n~o se prendendo mais ao deslocamento de um lugar 

para outro, mas também à sua movimenta;::ão no tecido social, como 

por ex~mplo ~ gt· eove que interrompe_ o c:iclo produtivo ou a passea-

ta que dificulta o trânsito e portanto a· realiza~go do valor. 
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A geo·;.:ir afia ec;onôm i ca t"1•::i "Br as i 1- Soei edad•::: e E spap:; 

Os capltulos dedi~ados ao estudo das .atividades econômicas 

"-A ativid.-=id.:! industrial no Brasil; 
- as atividades primárias; 
- as fontes de energia." 

(Vesentini, 1986: 5/6). 

No desenvolvimento do capitulo sobre a atividade industrial,. 

o autor cita teoricamente os diversos tipos de indústrias exis-

tentes e ao entrar mais especificamente no estudo da industriali-

zaç~o brasileira, é feita em primeiro lugar a sua classifica~ão 

em fun~ão da origem do capit~l, admitindo-se ent~o três tipos de 

estrangeiras ou multinacionais e 

estatais ou p~blicas. Afirma~se que a ~conomia brasileira passa 

por um processo de monopolização a também por um incremento da 

A industrialização é definida como: 

''C .•. ) um momento do desenvolvimento do capitalis
mo, da atividade fabril baseada na relaç~o de tra
bc:1lho <:1'.z-::;;c:ür:1ri<::id<::1. <. .·.)" <Vi~s•:E?nt.:i.ni, 19üf:.: 179). 

\ . 

Pat· a e, autor, a origem da ind~stria brasileira està direta-

mente vinculada ao café: 

i:.:i r i ·;:li ri<~ 1·· <::1 rn 
i t"1dl.'.J':,; t I'" i fa. 

O"~ 

a partir da lavoura cafeeira que 
capitais inicialmente aplicados 

para que os fazendeiros ou comerciantes de 
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cafê -resolvessem investir na indóstria, deixando de 
aplicar seus c~pitais na expansão da lavoura ca~ 

feeira < ••• ) era preciso algumas condições favorá
veis. Essàs condições surgiram co~ as crises nas 
~xportaç~es de caf~ e com o crescimento do mercado 
c1:ins1~1m i d1:1t" de -b .. ·,~n ~:; i nd1 ... 1st r c:1 l ·i z21do•;::. , o::iu·::~ i 1---, i e ia l mr.:~n -· 

t. 1:::! •:OH" r.1 m i mp o r i:. r.1d1:::1 s d .::1 E 1 ... 1 t" e:• p <::-1 • " ( V 1:'! s. ~.:H"1 t. i r"1 i , 1. •;i :::: €:. : 
U31 >. 

Sem dúvida, podemos considerar que existe uma rela~ão es-

Porém, ao que v~rios estudo~ indicam, essa 

rela~ão não é t~o direta como aponta o autor. Na verdade. podemos 

aceitar a existência de uma relação contraditória entre a econo-

mia cafeeira e a industrializa~~º C19), na medida em que conside-

remos tanto um quanto outro, apenas como aspectos particulares do 

acabava por i~duzir medidas de 

politica e~onõmica que 1 tomadas com a intenção de prese rvar 

hiveis de acumuiaçgo do capital cafeeiro, repercutiam forçosa-

podemos citar a implantaç~o do trabalho livre, a 

construçgo da~ estradas de ferro em S~o Paula etc. 

enf~tico os se pos1c1onar sobre essa relaç~o existente entre café 

"( ••. ) a ind~stria brasileira n~o surgiu no pró
prio corpo das relaç~es imediatamente produzidas 
pelo com~ercio de produtos coloniais, como o caf~, 

~as sim ~os intersticios dessas rela~ees, à margem 
e contra o circuito de trocas e s tabelecido pelos 

. líilp C1t"·l;:. 21d1::lt"•~S. (. •• ) 11 
( IV!êtl"" Í::. i n~~ ;. 1. 0::-09: 1 06) • 

V•:asent i n i caracteriza ainda a industrializa~ão brasileira 
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categ~ria que jà cFiticamos 

anteriormente e afir~a que, a partir da s~gunda metade do sêculo 

industrializaç•o passou a contar com a Fresença dos cap1-

··-·
1·1·i:.:.>.•_::·,c:"t"1•::l1·.-.• ··· - ~· f::, ·• t· ·- 1· t· 4• -· 1· r" -·d l. L t· i· ·- ·- - ::1- ·- ·- ,. .. i· ·r- - 1 · t Vil-=··-·- t 1· t" i· r ·- ., <c~• .. .I=:. • '"~ 1~ 1 .... t.:~ · hl::. .<::\ 1_1;~, te;! 1 •::! l_.<::lr' ~•::!. • , t.::!.~t.::!•I ~ 1 o 

HH/:.'?). 

Esses dados são considerados suficientes para afirmar-se 

de umB série de condi~3es favor~veis criadas em sgo 
Paulo pelo café: mercado consumidor. mão-de-obra, 
eletr1c1dade7 transportes. excelente sistema ban
c~rio - instalado inicialmente para . financiar a 
la. v1:11 .. .w r::t Cii:( f•?::!e i ~··a. " ( V0:=:s1:i"·d:. :i. n i." 1 ·J::;:;; ~ 1 :3:]) • 

Como o autor n~o desenvolveu o processo que acabou levando à 

--t· ·-·-t•l·t•- .... o-·-'·- c.,1 11 .. _ !:::: 1 . .- ~~ 1..,_ ~·:\ \._I :- é tentado a explicitá-la por esses fatores. O que 

fie~ obscuro com esse tipo de análise é por indústria 

poe exemplo, na economia açucareira nordestina ou na mine-

raç~o em Mirias Gerais, quais os ~otivos da decadência 

do Rio de Janeiro,. apesar de ser tamb~m área de café. 

o autor afirma que 

gràfico, que de àreas isoladas·com contato e rela~ões predominan-

temente com o exterior, tornaram-se integrada~ com o desenvolvi-

mente industrial, pas~ando assim a existir uma orientação 

c1nd1:.~ o Sudeste: ceirresponderia ai:1·::.; pais•'.:!S desen-

volvidos e o resto aos subdesenvolvidos. 
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tente entre esse centro e periferia n~o ê explicitado clarament•~ 

praforindo o autor inserir dois textos, um afirmando a dualidade 
. \ 

e outro o desenvolvimento desigu~l e combinado. (Vesentini, 1986: 

185/191>. 

Na continuidade desse terna s•o abordados ~os contrastes 

regionais no Brasil'' que teriam sido agravados a partir da d~cada 

de 50:- com o crescimento acel~rado do Sudeste e com a destrui~~o 

que essa expan~~o t~ria provocado em outras regiões~ particqlc:.ir-

mente no Nordeste. Esse processo teria gerado o nascimento de 

intensa discussão acerca dessas disparidades de desenvolvimento e 

teria acarretado a implementa~ão pelo Estado, de vàrios 6rgãos 

pan:.l cuidar dessa questão, em vàrias àreas do pais, 

. . ~ . e:•:• J. nc: J. i:J i 1 •• 1 () fortalecimento do podar central 

detrimento. do poder dos estados e municípios~ 

Assim~ a divisão re·:;iional oficial de-, Brasil, elaborada pelo· 

!BGE é criticada~ pois: 

"< ••• ) baseia-se em crit~rio~ polltico-administra
tivos, não sendo muito rigorosa do ponto de vista 
cientifico. Os limites de cada região, segundo essa 
c;t· i tét· io~ coit"lcidem •=orn as fr1::inteinas estad1...1ais, a.o 
PO~~SC:r <::Jl .. ~É:! a real idc~d•:!i nem S•i:~ííipre Ob~!·Cfo:~r:-::1::: às ;;er::•a1··a1-
1;::e;E:S .m;dminist.rativi4v::. < ••• )" CVesent.:.inL 19:36: 19:3). 

Sem gr a1·-..dE~~ e~<P 1 i ca>:tses, o autor nomeis outra categori~ Cos 

complexos regionais>, sr.ibdivide 1::i territ.óri•::i Cr::rni base nela e 

p~ssa a descrevê-los. N~o exista nenhum esclarecimento acarce dos 

cr.it~rios para a sua delimita~ão a não s~r que se trata de: 
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espaço brasileiro para melhor estudà-lo é aquela 
que reconhece três grandes complexos regionais no 
pais:· a Amaz6nia, o Nordeste e o Centro-Sul. C ••• > 
~ossuem caracterlsticas importantes em comum no seu 
interios. E os limites de cada complexo regional 
( ••• ) ng-ii:• e:.:• j_ nc i d·::~rn com '"'s f 1·· i::1nte i r <::t s 1:::-r.; tc-:(dua i ·=~. " 
< v~:,:-=-~·~r1t. i n i , 1 '::IE::6: 1. 99) • 

os crit~rios de determina~~º dos 

comum''. Esse critério ensejarà o tipo de desenvolvimento do (ema, 

pois a maneira de comprovar ou nmo a existência deles, 

eis novamente a geografia no caminho que o 

próprio autor afirma querer evitar. 

Ainda no campo da geografia econômica, o autor passa a 

estudar as atividades por •le danomianadas de primérias: a :::191···i ··• 

cultura, a pecu6ria e o extrativismo. 

Assirn, a agropecuària"seria subordinada à atividade indus-

triai e existiri~ a subutiliza~ão da terra. A estrutura fundiària 

que define o que é latif~ndio ou minif~ndio. '' .:..::s i:.at.,....1t.1:. •• :• 

somente ~ extraida a classifica~~º f~ndi•ria~ a politica imple-

mentada pelo tstado a partir dele, normalmente nKo ~ tocada. 

Enfim. mostra-se a realidade incont~ste da concentração fundiária 
\ 

e que isso acaba gerando muitos conflitos p~la posse de terras e 

L 
lo.::! implantada. Em 

si~uida descrevem-se os tipos de relaç~es de trabalho e~istentes 

na agricultura brasileira e finalizando o capitulo, aparece urn 

t.itL~lo insólitc•, pc1is c1 que se 

estava até agora discutindo, era o gue afinal? 
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Ent~o descobrimos que agricultura é o estudo -descritivo dos 

diversos produtos agr-icolas,. que é desenvolvido a seguir. 

A questã'o arnbiental no "Brasil- Socieaade e Espa.;:o 

Nesse óltimo capitulo o autor busca desenvolver uma · análise 

integrada da natureza e da sociedade. Como vimos,. a abordagem 
.. . 

tradicional da geo9~af ia em rela~ão ao meio natural foi col~cada 

nos captturos 3 ~ 4. A opç~o do autor em seu primeiro livro tinha 

sido a de colocar toda essa ~iscuss~o.. mesmo sem superar a abor-

da9em dicotômica entre sociedade e natureza,. na parte. final. 

Na introdu~~o do capitulo,. o autor relaciona o aparecimento 

dos· problemas arnbier1tais com a revoluç::1lo industrial e · .com a 

estrutura da sociedade capitalista,. como já tinha· feito na intro-

du~~6 de seu primeiro livro. 

Alêm disso,. o capitalismo brasileiro ainda seria "selvagem": 

a industrializa~gº• tardia; os sindlcatos e as sociedades ambien-

tal_ istc:as .. 'fràcos. Isso ter:ia facilitado a · vida das empresas q1...1e,. · 

na busca do lucro ~âpido,. agrediram a natureza e acabaram: 

. 
"( ••• > deteriorando a qualidade de vida da 

maior ia dos habitantes do pa_is." CVes_er·1tini .. 
253). 

9rat"lde 
1986: 

Porê!m,. o c&llpitalismo à apenas capitalismo,. ou seja. tem como 

base a . acumulaFão do capital. Se sua· tarefa 'foi - facilitada,. isso 

nã•:> ac:or1teceu porque ele seria selvagem' ou depende nte, mas · sim 

porque a correla~~o de for~as inte rna à sociedade fêz com que, os 
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1 irni tes à aç;:go_ do capital · sejam precários ou ir1existentes. 

No encam i nhamer1to da d i scuss~o do tema. o autor passa a 

descrever os diversos tipos de poluiç:~o: . atmo~féric:a; dos grandes 

c:er1tros urbanos; do meio rural e a quast3:o ambiental resultante 

da atual ocupaç:~o da Amazónia. 

~orno pudemos'perceber com a anàlise de diversos autores de 

l iVrOS · didt:i.ticos, a estt"LJt.Ut"l"t de ab1:ir-da•:.:iern di:::1S t .ernaS penoar1er=e1...1 

intocada, mesmo por part~ daqueles autores que se propuseram um 

rompimer1t.o ou modernizaç:3:o. 

Delgado de Carvalho e Aroldo d~= Azevedo r1~0 . t.ir1ham essa 

pretensão pois e1n sua época a discuss§o te6rico-metodol69ica n~o 

era uma realidade, preferini:W os geó•;:wafos partir para o trata-

menta do empírico e n~o se libertar dele: a influência francesa é 

a$similada e muito pollco discutida. 

No t.erret'"IO da produç:~o didática, num primeiro momento, Adas 

rompe cem a éstri.~tura.s::~Q costumeira da geografia e prop~e-se a 

mostrá-la como urna ciência humana. Ci::1rnbate o detennit"tisrno, afirma 

que a sociedad• ~ uma fator cada vêz mais impo~t~~te, 

conting~ncia do possibilismo. 

Porém, na continuidadi;;: de sua obra, Af:!as abdica da ruptura e 

volt~ à ~strutu~a tradicional. O que re&ta é urna abordagem mais 

atualizada dos temas e a a.doç:ão de uma linguagem de oposic~o. mas 

q•...ie n~o rne:i-~e ria tr~adiç:~o da anál _ise .::entrad~ ... ria paiss!gem e ria 

aparência, sem dela se libertar. 

Veser1tir'ci taaibém busc<:\ a moderr1i:zas::ão da aborda9em didática 

119 



e introduz temas de discussã'o referentes à esfera da polttic:a. há 

muito alijados da 9eo9rafia e·de seus livros cidáticos. Porém. ao 

· enfrentar· a quest~o da dicotomia entre a geografia ftsica e ·a . 
\ . 

a falta de uma viz~o mais clara, faz com que 

ora opte por colocar esse tema no final da abordagem da socie-

dade~ ora no seu come~o. deixando para o final somente o item 

referente ao estudo da 11 qu61:stão ambierat.al 11
., não· resolvendo a 

questão da dicotomia €: reproduzindo a estrutura "natureza-homem-.. 
economia" herdada do posit.~vismo e incorporada à tradiç:ãd da 

ou no rn;bdrno trar1sfc1rrna~·1do -a em "hornem-er::onornia-nat.u·· 

re:z:Q 11
• 
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TEORIA E METODO E A GEOGRAFIA ESCOLAR NO BRASIL 



Sempre que nos debruç:amos ~obre uma realidade, sempre que 

buscamos o concreto, deparamo-nos com a necessidade de precisão 

da alguns conceitos que, por sua véz, r1ão se apresentam isolados 

mas sim: 

"( ••• > como um conjunto intimamente entrela~ado e 
dotado de um dinamismo ininterrupto que modifica 
constiílntemente e complica aquele entrela~amentó." 

<Prado JOnior. 1990: 77). 

Passamos a entender, ent~o que esse conjunto de conceitos 

forma uma teoria e que a sua aplica~ão na pràtica pressup~e a 

existência do _método, mesmo que dele não tenhamos consciência. 

Teoria, método e prática são portanto as tras categorias que 

serão as ferramenta~ com as quais buscaremos o "c:onhec:imento" ._ 

Cçm essa afirma~ão porém, ainda não sai~os do campo da generali-

dade. Refl it.amos· sobre o que entendemos por "c:onhacimento"-, sem -a 

pretensão, por~m. de elencar as diversas concepç:~es, num catàlogo 

bibliográfico que escaparia aos objetivos éstabelecidos para essa 

dissertação. · 

Jà afirmamos anteriormente q~e o conhecimento n~o pode ser 

reduzido ao imedia.tamente perceptivel pel0\5 nossos sentidos. pois 

essa concep~ão faria com qu~ não arredássemos o pé do empirismo. 

Assim, para que possamos atingir graus mais elevados de refleXão, 

devemo~ aprofundar nossa análise. 

Referirmo-nos à aião do pensamento no.processo de apreensão 

da realidade implica em cla.rificarrnos a maneira ·pela qual a 
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realidade o penetra e vice-versa. 

Na célebre passa•:iern de Man< na "lntrodu.;::~o à critica da 

temos a ref lex~o acerca desse tema com a 

afirma~ão de que 

''( ••• ) O concreto é concreto po~que é slntese de 
múltiplas determinações, isto é, unidade do diver
so. Por iss6 o concreto aparece no pensamento como 
o processo de síntese, como resultado, n~o como 
ponto de partida, air1da que seja o ponto de pc:1rtida 
efetivo e, portanto, o ponto de partida também da 
intui~ão e da repr~sent.a~go. < ••• ) O todo tal como 
aparece no cérebro, como um todo de pensamentos, é 
um prc•dutc• de• cé~·E:d:·~-o PEH"1Sa:1ni:.i::: qLi•a . s•E! apn:1pr i ;;:, de• 
mundo do 6nico modo que lhe é possivel e ••• > O 
sujeit~ real permanece subsistindo, agora como 
antes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na 
medida em que o cérebro n•o se com~orta senão 
especulativamente, teoricamente. Por isso também, 
no método teórico (da economia política), o ~ujeito 
-a sociedade- deve figurar sempre na representação 
como pressuposição. ( .•• ) O método que consiste em 
elevar-se do a.bstt·ato ac• ccincrE"~t..o, tiãC• é senão a 
maneira de proceder do pensamento para se apropriar 
do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensa-
Ck:•. Mc;,r,;. 

·:iér1es;e 
· 122/3). 

este.n•o a de modo nenhüm o 
do próprio cóncreto. C ••• ) 1 ·:04: 

O concreto ~ encar~do por Marx como slntese que aparece no 

processo do pensamento como resultado. Assim, apesar de poder ser 

encar~do como 0 ponto de partida efetivo, 

concreto pelo pensamento n•o pode ser encarada como a sua génese. 
1 . 

Isso implica em afirmarmos que a realidad~ existe 

mente do nosso pensamento $Obre ela, ao contràrio dos idealistas 

que afirmam conceber o real apenas como resultado das opera~ões 

Existiram portant6 apenas as sensa~~es derivadas 

do · contato entre a mente humana e a realidade. 

Apesar da mente humana capt&r o real de formD diversa e 
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contradit6ria. isso não pode servir de desculpa para que o pro-

cesso do conhecimento dependa absolutamente da contingência. 

O '"reflexo" e a ideologia 

Para que o homem tome consciência do mundo e possa transfor-

mar o concreto sentido em concreto p·ensado. ou seja,. <re>-produ-

zir a realidade observada através de seu pensamento,. deve munir-

se de apetrechos te6ric:os,. tais como leis~ conceitos · categorias~ 

etc. <20). Es5a consciência do ~undo não à o mundo concretamente,. 

mas sim apenas o seu reflexo no conhecimento humano. Não devemos 

pensar:io · pol"ém. essa "l'"eflexo" funcionando mecanicamente,. tal qual 

um espelho. pois que a mente humana, para poder fazer essa refle-

x5o, é obl'"igada a rec:orret· à criaç:5o de abstrar;;:efes, formando 

assim a '"imagem cientifica do mundo":io descolando-se portanto do 

empirismo e outr~s correntes que pregam o ir à realidade "desar-

O empirismo apresenta como uma de suas pretens~es a neutra-

lidade cientifica ao defender a idéia de ir à prática sem pré~ ...... 

concéltos. Porém acreditamos· que ess~ neutralidade é impossivel 

quer se trate das ciências chamadas huma~.\:io exatas. biológicas, 

etc, pois o. obser'vador. na medida em que inter.age com o seu. 

objeto de pesquisa deixa de ~er ele s6 e passa a ser um todo e o 

seu trabalho é fortemente condicionado pelas condir;;:~es sociais e 

históricas em que vive~· pela represent.aç:;.fio da .. real idade em fun.;:l'o 

-de sua classe social (22>. Se o conhecimento somente pode ser 
.· 

produzido a partir de todas essas interferências,. a busca da 
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neutralidade s6 pode ser .considerada a busca· do desconhecimento. 

uma vez . que a." representaç:~o do mu.ndo com a qual passat-1amos a nos 
1 . 

deparar não se ider1tificaria com a realidade objetiva. A ideolo-

gia. portanto. é a categoria que se faz presente quando refleti-

mos sobre a teoria do "reflexo" não sb q1..1ando- afirmamos que a 

ideologia é a imagem · invertida ou deformada da realidade,. mas 

também quando admitimos dialet~camente. que es~a categoria està 

intimamente ligada ao proces~o -do conheciro~nto. O que ser~a a 

vis:lo de mundo influenciada pelas cot-.diç::fSes de classe. sen:lo uma 

visão ideológica? E seria posslvel uma visão isenta? 

Essência e aparência 

Para que possamos comple°'tar a r1ossa reflexão sobre a questão 

do conhecimento. é necessária ainda uma maior precisão acerca das 

ê:átegorias "essência" e "aparência" e · suà relaç::ão com as catego-

rias utilizadas frequentemente na geografia. 

Essa cÚscussão pode. ser feita englobando o outro par 

dialético:: forma e conte~do. E ·usual que o senso comum e · os 

cientistas de visão cualista encarem esses pares como se um de 

seus elementos estivesse · em oposiç:ão ao outro. E também perfeita

mente compreens1 vel. que .·numa · soci
0

edade 'em que -o ·"status quo" 

sobrevaloriza sobretudo a apar6ncia. os diversos movimentos con-

testat6rios afirmem-s~ através de seu oposto,. ou seja,. a essêracia 

e o co~te~do ~ que passam a ser importantes. 

E realmente são~ somet-.te que em relaç:ão dialética c:om . seu · 

par. pois que a aparência nada mais é que uma manifesta~ão da sua 
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essê~:ia, da mesma waneira que o conteódo manifesta-se através da 

forma (23). E um n~o se reduz ao outr6~ esse é o segreda para não 

segmentarmos a realidade. 

Paisagem e espa~o 

Espa~o e Tempo devem.ser considerados como realidades obje-

tivas, n~o o sendo por~m a sua repr~santa~~o pela mente humana. 

Lenin C:'\firma C24) que espa~o e tempo n~o podem ser enca~ados 

como a forma dos fênõm~nos, mas sim como a condi~ão de sua exis-

t,ênc: i •~, uma vez que sande o mundo constitu1do de mat~ria em 

esta somente poderia mover-~e no espa~o e no tempo. 

Como categorias filosóficas portanto, espa~o e tempo ~omente 

podem ser encarados como propriedades da matéria em movimento. 

cH':C•ntece porém c•:im as represer1t.ao;:ões humanas· a -seu respei t.o •=tL~e 

sjo esfiencialmente mutáveis em cada soci~dade. Na Roma antiga; na 

na In9laterra da revolu~~o industrial~ rias c:i-

dades do capitalismo avan~ado de hoje, seguramente tempo e espa~o 

possuiam um significado muito diferenciado, pois na verdade cada 

soci~~ada os inventam a cada momento e em cada lugar. 

Por isso DaMatta considera que o entendimento do tempo e 

' . aspa~o como con=eitos dotados de conteódd homeg~neo dificulta o 

entendimento da realidade concreta e afirma que a pr6pria reali-

dade, através dos móltiplos sentidos dados ao tempo e espa~o. 

So?lJ ent.endimet1to estaria na dependét1cia do entendimento do ft.Jt"1-

cionamento de cada sociedade em particular (25). A imagem <repre-

1.-.• ::· 
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do 
. . 

concepcgo de tempo d6 urbano industrial aplicada em outras reali-
1 

dades mecanicamente, da mesma forma que da cidade se afirma que 

punhado de seringueiros ou de indios Yanomani. por exemplo. 

A sociedade apresenta portanto a sua espaço-temporalidade e 

a configtn-aç:~o espacial que assume t"1ão pode ser desvendada at·aali-

isso estariamas irremediavelmente presos à forma e ao 

irnediab:i, sem nos desvencilharmos clo empirismo. A ~nica forma de 

desvendarmos a espacialidade é desvendarmos as leis de funciona-

menta da sociedade que geram a espacialidade em questão <26>. 

A primeira imagem que tomamos contato, a parcela visivel e 

aparente do espaç:o, pode se~ considerada ehtão como a eaj.saqero 
----~--

que passa a ser ent•o a forma da sociedade com a qual 

i me:d iate•, ~Tustam ·~nt.e pot· 

categoria passa a ser de fundamental import~ncia para a nossa 

representa~ão espacial, · pois afirmamos anteriormente a unidade 

contradit6ria entre apar@ncia-essência/forma-conte~do. A paisagem 

não deixa de s~r irnpo~tante apenas porque ê o aparente, rnu i tr:• 

pelo contr&rio, pois essa apa rência pode ser decifrada atravês da 

da 
. \ 

a gera e ai• estarlamos pulando do· 

conceito de paisagem para o de espa~o e finalizando a nossa 

cadeia de determinaç8es constituidas pela sociedade <27>. 

paisagem perdeu a oportunidade de aprofundar o seu entendimento 

pois entendeu a imagem (a aparência) como o concre-
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. 
to <28). 

Jà vimos anteriormente vàrios exemplos dessa realidade. -

sendo esse o motivo p~lp qual se acusa a "geografia tradicional" 

de super·ficial, pois não dâ conta da complexidade dos fenômenos . 
aparentes. Mesmo alguns autores que trilharam o caminho da supe-

ra~ão e critica dessa geografia. por não romperem com o método de 

anàlise. continuaram presos às aparências. mostrando para seus 

lejt~res o_relevo. o clima e outros aspectos da nat~reza como a 

base da sociedade. Uma natureza. _ porém da qual o homem não faz 

parte, da mesma maneira que apresentam o homem (junto com um 

monte de homens: a popula~ão) !=fesprovido de relacionamento quer 

com a natureza quer com a estrutura econOmica da sbciedade. E 

isso que quer dizer a manuten~l:o da estrutura natureza-homem-

economia. 

O debate renovador na geografia brasileira 

A renova~~º da geografia no Brasil acabou seguindo uma linha 

-
em qua a discussão de seu objeto de estudo. assim como a incorpo-

ra~So do pensamento marxista foram privilegiados,. apesar dá imen-

sa Vllkriedade de roatieir&s de entenç:ler esses dois fenOroersc•s~ como 

elenc:a. por exemplo. Ruy Moreira: 

11 <.- •• >num primeiro momento. o espa~o e uma catego
ria da estrutura <a i~stência:'Sociedade e Espa~o: 
a Forma~ão Social como Teoria e como Método·. Mil
~on Santos < .... > p - uma categoria da descrição <o 
arranjo espacial: 'A Geografia serve para desvendar 
màst::aras sociais·, Ruy Moreira < ••• )~ uma categoria 
do valor e ••• ) de Antonio Carlos Rqbert Moraes ~ 
Wanderley Messias~ uma categoria filosófica C'Espa
ç::o e Tempo: cornpreens~o materialista e dialética· .. 

127 



Ariovaldo Umbelino de Ol~veira < •.• >; e ·o espa~o 

como ~ate9oria de anális~·. Wanderley Messias da 
Costa ( ••• ); etc. A seguir, num segundo momento, o 
espa~o tende i ser considerado ora mais como um 
composto d~ c~tegorias que uma c~te~oria êle mesmo, 
ora subalternizado e mesmo substitu1do pela catego
r· ia d1::"J te~rrit.:.ór:ii::1. 11 <Mot·~r:!l.t·a, j:;j::'.:9: U3>. 

Se o espaço à essa diversidade, de maneira geral a sua 

reflexão diri9iu~se no sentido de discuti-lo enquanto objeto de 

estudo da geografia, ou afirmando-o enquanto tal ou contestando-

Nesse sant1do surgiram as criticas em rela~ão à noção de 

que a apontam como estàtica e aparece a noção de 

•::"J•.J seja, o espaço produzido pela ~ociedade e 

imp~ie um 

determinado tipo de espacialidade. O espaço passa a ser pois 

Mas se falamos cio objeto temos também que falar do suJe1to, 

jé que um não pode existir divorciado do outro, pois quando admi-

a l ·;:io deve ~.;e incumbir d~ssa tarefa. Não levar em conta essa 

a ·=tue s•= 

refere James Andersen, que seria: 

11 < ••• ) o modo d~.:: p~.:r1s;:u- parti cu l;.~r dos 9o::::ó·:waf1::is. 
As relações entre os grupc~ ou classes sociais são 
apresentadas como relações entre áreas~ obscurecen
do ( ••• > as divisões saciais no interior das éreas. 
< •• • > n~.\ci 
i:-.:ial', é 
4€.> • 

se pode escolher entre 
pt-i:::ci~~o ter a arnb•:is." 

'espacial' ~ 'so
CAnderson, 1977: 

Mais q1 .. .ii::1! i s~::o ,. à preciso que afirmemos a primazia do social 
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e o transformemos no nosso verdadeiro objeto de estudo. Assim, na 

animada por m~ltiplas determinações~ a espac~alidade não é um 

mas sim considerar a existên~ia de uma simbiose 

e identificar a sociedade como espa~o-temporalidade. 

A soct~dade c1:::imo sujeito 

Al~m da sociedade não ser. constituida de homens 

sua concretude não pode ser revelada pela simples soma desses 

homens. Isso acontece porque o homem n&o ~ um ser autônomo ~ 

diverso" implicam em pensa-lo inserido~ independentemente de sua 

VOt"1t.c:-.de, num conjunto de rela~ões determinadas historicamente 

(29). Mesmc• eSSé~ 11 vc1ntad•:E!'' n-:tic• peide s~'l:!r er1caradc:1 come• urna e:~nti-

dade abstrata .mas sim vinculada ao conjunto das determina~ees da 

rela~ão dialética 

entre sociedade e individuo. 

-A ccncep~ão do homem e de suas a~ôas, sem levar em conside-

mundo, 

as imediatas com o todo social da 
\, 

q1 •. 1•.::: 

tem suas basas assentadas na concep~&o mecan1c1sta de 

mentaria como um mecanismo, orientado por leis 

poderiam ser descritas matematicamente pelas ''equa~ôes do movi-

ment.0 11
• Dessa mane~ ir a. o conhecimento das di~erentes pe~as que 

No 
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final do século XVII,. john Locke introduz no estudo da sociedade 

o método newtoniano e passa a estudala "em termos de seu compo-

nente bàsico,. o ser humano" <30). 

Marx. por sua vez considera o estudo da popula~ão de forma 

isolada de uma conc:retude apenas aparente,. uma vez desprezado o 

universo de rela~~es de que faz parte <31). 

Dessa forma,. podemos afirmar .que o nosso sujeito n~o é a 

:soma dos homens: a popula~~o. mas sim a sociedade ~m sua din~mi-

ca. Esta é dada pelo processo do trabalho, quando na luta pela 

o homem relaciona-se com a natureza, c:om a . . 

finalidade dela extrair os meios de sua existência. 

Mas nas diferentes sociedades,. essa relaç:ão homem--natureza 

possui conteúdo hetero9~eo. ·em funç:ão do ·diferente significado 

que nelas sa dâ para o trabalho. Na sociedade capitalista,. por . 

exemplo,. . o trabalho é subordi~ado ao capital pois os meios de 

produ~~o não são propriedade do trabalhador,. cuja atividade està· 

subordinada à acumula~ão do capital. 

Assim,. para acontecer a rela~ão homem-natureza ê necessàrio 

que os homet'\s estabele:ç::am ·entre si complexas relaç:tses,. historica-

ment~ .determinadas que (historicamente ~ambàm) constroem o seu 

espar;:o. 

Tecendo o aspa~o concreto 

-
O espa~o é pois construido pelo trabalho humano que guarda 

sua especificidade de yma sociedade para outra. Independentemente 

disso~ o estudo dessa espacialidade. para poder representar mais 
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proximamente o concreto, deve ser feito de forma que possamos 

reproduzir com algum grau de precisão o funcionamento da soc1e-

dade e destacar dai a sua espacialidade, i.::ri. • .i seja, d·~ f i n i r a 

dizer 

Como se estrutura a sociedade? 

''( ••• >Marx concebe a estrutura de toda a sociedade 
como constituida por 'niveis' ou 'instáncias' arti
culadas por uma determina~ão especifica: a infra
estr~tura ou bas~ econômica ('unidade' de forças 
produtivas e relaç~es de produ~ão>. e a supe~e~tru
tura, que compreende dois 'níveis' ou 'instanciss': 
a juridico-politica <o direito e o Estado) e a 
ideol6gica (as d1st1ntas ideologias. religiosa. 
moral,, j1 . .widi•=a. polit11::<:.\, etc ••• ) 11 CAli:.~·,1.~s ·::H-, 

1980: 54). 

Infra-estrutura da sociedade = base económica~ 

da SQC1edc:'\de é nec.essát· ic• q•..ie def-inamos a q• . .iest~o da 

N~o devemos entendê-la mecanicamente ou dualmente. Isso quer 

que podemos admitir a dete~minação em ~ltima 

base econOmic~-da sociedade. em ôltima insta~cia quer dizer que o 

substrato material da sociedade é a base sobre a qual se ergue o 

restante do edificio • . Porém, 

insisto>. implica em que po~sa-

rll , .• , •-·=, .,, , ... ,;:. 1° t '•1 t• :::. 1° r·1 f 1 ! '~~ 1··11"" l
0 

•::. ,-t "'\ '1·'' L' F' ~::. t" '"'"''' -~.' 1·· 1 1 ·!- 1 1 t• ·::.\ •:: ,.., 1:1 1·· ,;;;. :::. ._ e,:, ... _ •&: "'"' . .... •••• _ • ,.,, ... ,e. ..., 4 - .... ···' ... .. ..... -• c ... 
1 

•• ., .... ... - . '"'' :i. nf r a·~s't:.1·· 1 ... 1'!::.1.J-

n• . .im mc1virne1·1t.:i ci::.wrl:.S.t"i• • .io e r•!:!cipro•=o d~.:: 11 infl•..l•:!!nciaç,:ões". Na 

medida em que esse movimento se entrecruza no tecer da rede de 

inf llJénci asl' um elemento passa a ser o outro e assim um fenômeno 

social econômico é também politicol' jurídico, etc.~ ~ vi~e-versa. 

A esp~~ialidade desse processo possui a mesma dinâmica em 
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que se um 6, ao mesmo tempo o outro, isso não quer dizer que cada 

um desse elementos seja desprbvido de sua singularidade; 

isso seria caminhar no rumo da confu~ão. O espa~o para Milton 

Sant .• ::rs, é "total e indivisi'vel". Pot·ém, os: 

''( .•• ) espa~os 'de produ~ão', 'de circulação', 'de 
distribui~go•, de 'consumo' podem ser analiticamen
te distingulveis e analiticamente enxergados, como 
se dispusessem de uma existência autônoma. Na ver
dade, porém, seu valor.real nKo ê dado de forma 
independente, mas como um resultado da conjunç~o da 
aç~es, nem sempre perceptiveis a olho nú, ~ertinen
tes a cada qual das instd~cias produtivas. A ané-
1 ise apenas efetua a separa~~º lógica, a fim de 
F1 1:::? 1·" rn i i:. i r t..., ni rn ~::: l r .. 1 i:::i 1·" e: c:i 1· .. 1 ! ... , ~.;:! ~~: :L rn 1:::! , ... , t. i::1 1:l c1 1·- !72 .:~~ l .. ( .. ., ,,. ) '1 

<Santos, 1985: 64). 

Além disso poderiamas decompor a espac1al1dade das in·::;t<lh-1 ... 

cias da superestrutura, de modo a poder completar o nosso quadro 

com a maior aproxima~ão com o concreto posslvel, No final pr::;ide-

ríamos reproduzir o i'novirMH"1t•::i d•::r real t.rans i tando pelo e.si:::•ao;:::•::r da 

(que é.pontual e onde se situa a produ~go da mais va-

1 ia) ~ pelo espa~o da circula~~º (que solda a pontualidade da 

produção e onde a mais valia se transforma em lucro> e pelo que 

na ve~dade o espa~o da 

onde as id~ias da sociedade s•o adaptadas para 

que ~la possa funcionar do jeito que fundion~. através da poli-

tica, religi•o. direito, educa~ão, etc. 

Nossa preocupação em desenvolver o debate te6rico-metodol6-

gico e aplicà-lo na geog~afia escolar, analisando a maneira dos 

l.:32 



diversos autores incorporarem o jogo das categorias~ é mo:•t i vado 

pelo fato da a produ.;::ío didática manter a cc•nf1,,,,sg\o ent.re 

aparéncia e essência, ~pegar-se ora ao objeto ora ao sujeito, mas 

n~o estabelecer uma rela~ão dialética entre ambos e no jogo das 

determina~~es. proceder de tal maneira que não permite a aproxima

~~º com a realidade concreta. 

A nossa pretensão • portanto contribuir para o debate em 

torno dessas quest.~es que •=i::•nsidet~am•:is esser1ciais, para que a -

polêmica possa vir à tona, ampliando assim o conjunto das deter-
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NOTAS E CITAÇOES 



C1) ''( ••. ) E legitimo reduzir Cde maneira não confessada) o 
problema da origem de uma atitude ~ de uma problemàtica 
ciehtificas ao problema do nascimento de uma disciplina ~eco
rihe•=ida. CC•mO tal e, porta.t·1t..:., ' t· edu:zir L'rna comple::<a pet·iodi:za
ç:~C• ao momento ern que a disciplina se inst.it.uci1:ir1aliza? E 
isto justamente no momento em que a geografia humana é reco
nhecida como ciênci~ positiva e posi.tivista, dotada de um 
p1··1::igresso c~')nt1nuo ('?) e do:~ 12spfritó sir1tétic1:;. e sistemáti•=o? 
E legitimo privilegiar o dado da sinteticidade e da sistema
tiza~~o? E legitimo ver esse resü}tado como esbo~o linear e 
necessàrfo das fases chamadas de prepar3~~0 e como ponto de 
partidLda história da geografia humana? Não é ·anti-histórico 
explicar e simplificar desse modo o decurso histórico do 
pensamento geogrâfico, n•o ver a existência de poss íveis 
alter~ativas e de fil3es h~o e x auridos e não sistematizados 
na di se: ip li ria inst i t•.Jc i ot·1a 1.i zada e ·norma 1 '?" < Qua ini. 1983: 
34/5). 

C2) "O conhe.o::::i.rn.::~nt.o n~~c1 se sai::.isfaz e n~o pro-;;ir ide i::i:irn a simples 
constata~ão imediata do real, isto é, dos fatos objetivos e 
concretos diretamente percebidos pelos nossos sentidos, ~ o 
e!i::tabelecirn~.:::nt•:i das •::harn"ad<r"s 'leis •:':!mpi·r icas', simples e:>~

press~o de sucessões e concomit~ncias. E~se foi mais ou menos 
o ponto de vista dos materialistas do séc. -XVIII, dos empi
ristas, de•-:: 'le·~alistas' ·e do pc1sitivisrn•:i ern ·;;;ieral, no correr 
do sêculo passado. Trata-se de uma solu~ão atraente e muito 
simples, para não dizer simplista, do problema epistemolbgi
co, e que dà conta ~fetivamente de certos estàgios ou nlveis 
elementares do conhecimento. Mas doutro lado, contraria fron
talment~ o que podemo~ observar . com rela~•o ao progresso do 
conhecim~nto em geral. ( .•. ) N•o se trata portanto para a 
ciência de simplesmente ''retratar" o Universo, mas sim de 
armar o pensamento dos homens e abrir novas perspectivas para 
a a~ão deles." <Prado Jr.: 17 e 27> 

C3> "Para o rn~.:d:~af1sii::i:::i, as •::C•isa'.~ .e S•-'fa':k im<::..·;:1 .. ::ns no r.: .. :.:t·1st:;rnento, 
os conceitos, s~\i:j 1:::ibjet1::is do:~ it1ve~~ti9\:i.ç:'ã·:i is.:::olados, fi::<•:is, 
~igidos~ focalizados um ap6s o outrc, de per si, como algo 
dado e perene. Pensa só em antiteses, sem meio termo possl
vel; para ele, das du~s uma: ou sim, sim; ou não, não; o que 
for além disso sobra. < ••• ) Para ele, uma coisa existe ou não 
existe~ um objeto não pode s~r ao mesmo tempo o que é e outro 
diferente. < ••• ) absorvido pelos objetos concretos não conse-
9L'e perceber .a -:.ua ·CC•nc:ai:.e1··1ao;:2i•:i ( ••• > obc:e.c:ad_o pela·s át·v~:ires, 

ng-(o c+:•n-rze•;u.~e ver o bosql,e. < ••• > t.odo ser C•t-.;iãnico é, a 
qual~uer· instante, ele mesmo e outrci; a todo instante , 
assimila matérias absorvidas do exterior e elimina outras.de 
seu i tYl:.er :it::ir < ••• ) " < En·:.te l s. 197 
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(4) "Q1 . ..1c:1ndo V.í.dal de La Blac:he escreve qu•:a · ntio ·~~dstern nec•:õ!ssi
dad~s. mas em t~da a parte ~xistem possibilidades' trata-se 
de uma verdade banal. O reino do pos~ivel não é o mesmo do 
aleatório, mas o da conjun~ão de determina~~es que juntas se 
realizam em um dado tempo e lugar. Não se trata aqui de 
'fatalidades·, nem no chamado possibilismo nem no determinis
mo, se a palavra · ~ tomada com a conotação que os possibilis
tas lhe deram. A verdade à que, fora da geografia, antes, 
durante e depois desse debate, as palavras determina~~º e 
determir1ismo puderam ·ser 1..1t.i 1 izc:1das sem ci::ot"t"Upt.elc;:,. E\:::sa 
querel~ serviu apenas para retardar a evolução da ~eografia; 
e a no~ão de possibilismo, por isso mesmo, jamais conseguiu 
desenvolver-se-de maneira satisfatória." (Santos, 1978: 26). 

(5) ''( ••• > os fenômenos sociais s~o objetos e devem ser tratados 
.como tais. ( ••. ) Devemos, portanto, considerar os fenómenos 
sociais em si mesmos, desligados dos sujeitos conscientes 
que, ever1t.ualrnente, possam ter as suas rept·eser1ta~ões~ é 
preciso estudâ-los de fora, como coisas exteriores, porquanto 
é nessa qual idade q1...1e elas se nos apt-~sentam." <Durkheirn, 
1973: 402> 

(6) ''( ••• ) A ciéncia vai dns idéias às coisas e não das coisas às 
idéias. ( ••• > E claro r.:iue l..lm método coín•::i este r1ão pc•deria 
conduzir a resultados objetivos. Estas no~ões ou conceitos, 
seja GUal for o nome que lhes queiramos dari n~o s~o substi
tutos legltimos das cois~s. Produtos da experiência vulgar, 
eles tém como objetivo pôr as nossa~ a~ões em harmonia com o 
mundo que nos rodeia~ s~o formados pela prática e para ela. 
Ora, a representa~~º poda sar capaz de desempenhar utilmente 
o seu papGl sendo, ao mesmo tempo, teoricamente falsa. < ••• ) 
estas noções s6 se ajustam à prática de um modo aproximado e 
apenas na generalidade dos casos. Quantas vezes se tornam 
peri9osamente inadequadas! N~o é, portanto, elaborando-as, 
seja de que modo for~ que se •=onseguir~ descobrir as leis da 
rêalidade. Não s~o mais do que um véu que ~~ interp~e entre 
as coisas e n6s e que as mascara tanto melhor quanto mais 
acreditarmos na sua transparancia. 11 CDurkheim. 1973: 396/7). 

(7) ~Dado que o exterior das coisas nos é dado pela sensaç~o. 
poderemos dizer, em resumo: a ciência, para ser objetiva. 
deve partir da sensaç:::Co e t"t~C• dos cerr1ceitc•s ·~ue se formaram 
sobre ela. E aos dados sensiveis que ela deve pedir os ele
mentos das suas defini~3es iniciais. < ••• ) Mas a sensa~~o é 
fa~ilmente subjetiva. ( ••• > Uma sensa~go é tanto mais objeti
va quanto mais definido estiver o objeto a que diz respeito: 
porque a condição de toda a obj~tividade é a existência de um 
ponto de referência, constante e id~ntico, com o qual a 
represent~~~o pode ser relacionada e que permite eliminar 
tudo o que ela tiver de variàvel~ logo, de subjetivo." <Dur-
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kheim, 1973: 410). 

CB> ''( ••. > onde a solidarieaade social existe, malgrado o seu 
caratar imaterial, ala n~o permanece no estado da pura 
pct'l:.!f~r1c:ic:"• m<::1~, menifE!Sta swa pr-es•=1·-11;::a PC•t" ~.::feit.c•s sensive:i'::~. 
( ••• ) Qwarr"t:.o m<Ü s •:is rnembrc•s di'2 urna ~oci ·~da de s~ic• se• 1 i dár i C•'r.!., 

tanto mais mantém rela~~es diversas. ~eja una com os outros, 
seja com o grupo tomado coletivamente: pois. se seus encon
tros fossem raros. dependeriam uns dos outros apenas de uma 
maneira intermitente e fraca. Por outro lado, o nómero dessa 
rela~~es é necessariamente proporcional àquele das regras 
juridicas que as determinam. Com efeito, a vida social, em 
todas as partes em que ela existe de uma maneira duràvel, 
tende inevitavelmente a tomar urna forma definida e a organi
zar-se; o dit;e:ito nt\o é C•u.tr-a c•:•isa sen~ii::• esta on:1aniza.;::ão 
mesma, no que ela tem de mais estàvel e mais preciso. A 'vida 
ge r c:-1 l -·da soe: i edade n~o pode si::>. deser1vc1 J. ver num ponto sem qr.~e 

a vida jurldica se estanda ao mesmo tempo e na mesma propor
~ão. Portanto, podemos estar certos da encontrar refletidas 
no direito todas as variedades essenciais da solidariedade 
social." CDurkheim, 1973: 334>. 

(9) "Una vez que se acepta, en consonanc1a com la perspectiva 
funcionalista, que el espacio geográfico puede ser entendido 
cerno un conjunto de antidadas ragionales, se afirma que es 
precisamente la observación y la descripcion de asas unidades 
lo que deba constituir el objetivo primordial del conocimian
to geogr6fico. Observacion y descripcion que quedan facilita
das - eludiendo asl los·complejos problemas de definici6n y 

de delimit.c: ... ción ·· al ;;:ifinm:-ir tambH::r-1. cc•mc.' hac'°:! Vidal d•:E! La 
Blache y corno su~len hacerlo sus numerosos seguidores, que 
las regionas aparecem como datos naturalmente estabelecidos -
indiscutiblementa objetivos - que solo esperan una lectura 
ajustada "i raspetuosa por parte del investigador. ( ••• ) De 
esa forma se articul~. · en resumen, una modalidad de conoci
mento geogréfico prioritariamente dirigido hacia la descrip-
ci6n particularizada de regiones~ a la vez que el entendi-
mi•:ani: . .::i •=ausc: ... l de •?sas 1...inidad~=s r·e·::iicinalt.::.s se--c:en+.:.t-a c:.tt·1te todo 
en el estudio de la dinâmica histórica en ellas manifestada 
por las r~lacion~s entre medio natural y actuaciones humanas: 
1 c1 ec:c• 1 ó·;d. co ·:iu•::::di:!\ d.::11 e:-:;;a f C• t" m<a s1 •. 1bs1 ... 1rn ide• 1=:r1 l C• 1·· •mP;;,l i on~~ 1 • 11 

<Mendoza, 1982: 64/6). 

(10>"La hist6ria de un pueblo es inseparable del território que 
habi.ta. Sóli::• se p1...11acli:.::! r.:::pt·es~antc:-u" al pu.;;:iblo -::irie•;:tc"J et"1 tot-r10 a 
los mares helénicos, al inglks en su isla, al americano en 
lo.~,;:, i:llrnpl.i1:1s •:::spac:ic•s de! 1,:1s i:::.:~:d:.;:\1:k1s Unid1:1s. ( ••• ) La:;;: t"•:::la.-· 
ciones entre el terreno y el hombre est6n impregnadas, en 
Franc1a, de un ca~écter original de antigaedad, de continui-
dad. Los pobl~mientos humanos parecem haberse estabilizado 
muy te~~ranamente; el hombre s~ ha detenido aqui porque ha 
encontrado, junto a los rnedios de subsietencia, los mate-



~iales de sus construcciones y de sus industrias. Durante 
largos ~iglos .ha llevado asl una vida local, que se ha im
r::• t• e9r1a•:j1::. . ~ er1t .. anlet"'1t.e. -:~·r=~ l e~ s es.= .. ~t-11:: ias .:-j1:?, la i:. ]. e t'" , ..• a" s~.! ... ,," 
producido una adaptaci6n, gracias a costumbres transmitidas y 
mar1t.eni.das en l\':IS , 11 •. 1•;;:1;::in::~s dondt:~ ha1bia.m nac:idc•. < ••• > El 
hombre ha sido durante mucho tiempo, en nuestro pais, el 
dis~ipulo fiel del terreno. El estudio da ese terreno contri
buirá, portar.to~ a i l1..1strarnos sc.\bre el carácter, las ci:1st1.nn
bres y las tendencia~ de los habitantes. Para conseguir 
resultados precisos este estudio debe ser razonado; es decir, 
debe relacionar el aspecto que presenta el terreno actual com 
su composici6n y su pa~ado geológico. No temamos da~ar asi la 
impres6n que se desprende de la lineas del paisage, del 
contorno de los horizontes. del aspecto exterior de las 
cosas. Todo lo contr•rio. La inteligencia de las causas 
permit.e sabcirear mejc•t" su disposic:i6r1 ~' sl~ at·rr .. :•nia." . (La 
Blache,__ 1982: 250/1). 

<11>"Na fonte mais pura tive~os, pois, a felicid~de•de beber os 
énsinamentos e a orienta~Ko metodológica. Com tal bagagem e 
conhecendo o que se tem feito noutros paises, particularmente 
nos Estados Unidos e da própria Europa. acabou o Departamento 
de Geografia por tomar rumos pr6prios que, em face da ~ature
za dos problemas brasileiros, deve ser forçosamente orientada 
de rM.~ne:i.ra 1::::i::léti1::c:1." <Az•:õ:!v•:r~d·::i, 1.952: 51)). 

<12>"Na Fran~a. onde s~ estabeleciam grand~s diferen~as entre a 
geografia polltica e a.geopolitica, mesmo aquele ramo da 
9ao9rafia humana era apenas tolerado. Tanto que muitos au
tor~s importantes, ao escreverem obr~s de geografia politica, 
procuravam denominar seus estudos de outra forma: 'geografia 
da hi'.'.d:.óri<r.~', '91:r:!r:: .. =it"afia s1:::11=i•;~1·, '9i::::o::i•;,11·"<it1fia i:::1:il.oni.o.d.', 'a 
politicados Estados e sua geografia', etc. Por exemplo. um 
ge69rafo que foi co-autor numa obra clàssica entitulada G~o

grafia da História, somente algumas décadas após e num livro 
posterior, admitiu que essa express~o é apenas um sinônimo 
par-a 'geogt·afia pç1lit.ic:a'. <. •• ) issc• devid_o a s1...1as ot·i·;Jens 
alem•s - e~ aind~ por cima, com o vilipendiado Ratzel, 
tl"ar1sf1::onnadc1 pór Vidal · diõ:! La Bl<.':!•=~·11:rt t"1Q crio.~dor de uma • .. 1?.sci:il.<.':1 
detarminist.a' de geografia -. como por estudar aspectos do 
politico <Estado, cidade-capit~l. frpntairas, etc.>. algo 
considerado 'além da reflexão do cientista' para ess~ disci
pl iria que. o:-tfinal, cat·a·=ter i:;:~a 1a-se F·::-r 'naturalizar· •=> Esta
do~na~~o. ~ modalidade da geografia considerada 'nobre' (ou 
'rnai.s 9eogt·áf:i.•=a· > p1:w •=>::celi~ncia i::n~ a 9•=ografia agrát·ia, 
que permitia descrever os 'gêneros de vida', as formas do 
'habitat' ou o estudo de alguma 'comunidade' tradicional onde 
se· ºpudesse aplicar aquele paradigma simbolizàvel pela axpres
S~•=> 'A Tet·ra e o Hc1m.::~rn·. li cve.S>.'E!l:"1t.it"li, 198€.: 53/18:3) ~ 
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(13) 11 E:n(1uc:1r·1t.i::i os ar .. :i l c.i-si!.\>::ti•?.S vêem nos i nd i vi dtJos 
unidades i·;:iuais urnas às 01..1tras, e s1..1a soci~~dade se 
funda em rela~ees quase matemàticas, a democracia 
portuguesa lida com seres ~e carne e osso, sem 
d~vida da cores e posi~~es sociais diferentes. mas 
encarados como homens e n~o como simples unidades. 

Talvez esta democracia· racial decorra do caréter 
do português, que se misturou co~ todas as ra~as do 
mundo. Talve;z d·:::.::ot-ra també'rn de seLJ cat•::il icisrno." 
<Bastid•:::. Rc19er. "Brasi 1 -Terra de Contrastes" AptJd 
Adas, 1976: 182) 

O comentàrio de Adas ê o seguinte: 

"Vê-se, assim, que Roger Bastide fala em 
ra_or:as. e das ci vi 1 i zaç.:~es r1i:o Br·;.;tsi 1 ~ en•=iuanto 
inglesa o rumo foi outro. 

fraterniza~ão das 
que na América 

A mes~~J.o;::c.1';1•~rn ini•::iada n•:•s tempos col•::rni<rds proci:::s-=.;~:r.-s•:õ! àir1d<::1 
nos dias atuais. Isso tem levado vàrios autores a afirmarem que a 
populao;•o brasileira apresenta uma tendência ao branqueamento. 

Além da~ ·;;:n·<r:1r1de m•"::st.io;a·;;:u.:w1 •=!LJ•::: S•r:!! pn:::•~-=·:::ssou '"~ ~;e pn:11::essa - •= 
que é um dos fatores explicatiyos da tendência ao branqueamento 
da popula~~o do Brasil - existe o fato de que hà ~ais de um 
século o Brasil não recebe contingentes populacion~is' negros. 

Esse fato levou Pierre Daffontaines a dizer que o Brasil ê o 
pais tropical de maior popula~ão branca." <Adas, 197~:182/183) 

{ 14) V•a:dé:1m1:1-r.:, por e:i>~E"!mplo, C• 1:r::sqtJE·~ma sobre c:•s "fatores de sL~cesso 
da cul"l:.1...1ra e da indústria caraavieira no not~deste": 

"1- Clima quente e 6rnido. 
2- Solo de massapé. 
3- Fa~ilidades de transportes oferecidos pelos cursos 

d'•gua que se dirigem para o oceano. 
4- .A presen~a da Mata Atlãntica fornecendo madeiras 

( .•• ) e tamb•m combustivel para os engenhos. 
5- O met·c:;:;\do consumidor •:;léH"<:-.r1t.id•::i, 1·-eipresentado pela 

Eurcopa. 
6- A prP-set-;r;.:a do bt·1r.~r;;::.:i esc:rr.:1vo." 
(Aclc:1s, 1976: 191) 

··"Como i=·•:11::lemi::isi. noti:H", s~o r~.?.ali;::ao:::f.(:O!;~ o::is "fa"l:.;.)t"€:S r1at1.wt~is, •::on
trariando inclusive toda a a~gument.a~~o anterior de Adas~ por 
outro lado, afirmar que o item 6 é um dos fatores do sucesso do 
empreendimento canavieiro no nordeste, é h~o levar em conta que 
ele é antes de tudo uma de suas consequências. Afinal, por que se 
levavam os c:-tfricar-.os pc:1ra lá e n2"io pare:: outros h,9ares? 

A seguir, nas páginas 194 e 195, quando s~o abordadas as 
conse•=iuências C:• fad:.c:• se rep·r:~i:.e. r:ios cii to fatores, valr.:!! c:1 per1a 
destacarmos o primeiro e o 6ltimo. que são respectivamente: 

":t·- Ir1icic1u a c::ol·~~·ni:::!:r~i;.:ll'.-i1::1 do B1··c:1sil.r. · 
( ... ) 

8- Despertou o intaresse da Holanda, possibilitando o 
seu domínio." (Adas, 1976: 194/5) 
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(15) A articula~go dos titules nessa unidade ficou assim 

(16) 

cor1f ig1 .. .wada: "o e)<trati vismo vegetal 1··10 Brasi 1; a a•:Jr icul tura 
brasileira~ a cria~ão de gado no Brasil~ do extrativismo 
primitivo ·às atividad~s ~inaradoras modernas~ as fontes de 
energia no Brasil~ a importancia das atividades industriais e 
~ua distribui~~º espacial~ a integra~ão territorial brasilei
ra e a import~ncia dos sistemas de transportes; as rela~~es 

comerciais com o exterior." 

"ir1vestirnentos produtivos": Sttc• os inV•E!stirn·~nt.:.os (apl i
ca~~es da capital que aumentam a capacidade de produçgo de 
uma economia, tais como a compra de novas màquinas indus
triais ou agricolas, a constru~go de novas fébricas, a expan
~~o de empresas já existentes, etc.'' <Vesentini, 1987: 63> 

(17) ( ••• )N:l\êi s~.a tn:-d:.ê.1 aqui das prirneit"as formas instintivas, 
an1ma1s de trabalho. O est&do em que o trabalhador se apre
senta no mercado como vendador de sua própria for~a de traba
lho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado em que 
o·,, trabalho hurnar1c• r1~0 se desfez ainda de sw::1 pr im•=i ra f•:•nna 
instint.iva. Press1.~pomos •=• trabalho r1Luoa fc•rma ern que pert.~::nce 
exclusivamente ao homem. Uma aranha execut.a operaç~es seme
ihantes às do tecel~o~ e a abelha envergonha mais ·de um 
arquiteto humano com a constru~•o dos favos de suas colmeias. 
Mas o que distingue, de antem&o, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de 
c:onstrui-lo em C•O:"!~"ª· ( ••• >" (Mc:1r>-~. 198:3: 149) 

(18)Confc•rrne o ser1t.:.ido ·=11 .. ~e o c:1uti::w dá pana esse tet·mo, 01....1 s~.E?ja, 

o clima, o relevo etc .• como já vimos anteriormente. 

<19>"< ••• ) as rela~~es entre o comércio exterior e a economia 
caféeira, de um lado; ·e a indôstria nascente, de outro, 
implicam, ao mesmo tempo, a unidade e a cor1tradio;:~o. A uni-
c:lade está no fato de que o desenvóÍvimento capitalista basea
do na e>-~pans~o cafeeirc:"\ pn:ivoc:a o r1t:"\S•=imet'"1to· e um certc• 
dtesenvol vi mé.nt.i:, dt=t i r1dús tr ia~ a i::c•nt.r adi .;:~o, nos limites 
impostos ao desenvolvimento da ind~stria pela própria posii;:~o 
dominar1te da econc•rnia cafeeira ria ac:wnula.;:::1\o de capital." 
(Silva, 197€.: 10::-~>. 

(20)''( ••• ) El hombre instintivo, el savage, no se distingue de la 
naturaleza. El hmnbre c.:onc:i~~nt.E'! SE=! distir19ue de ell<.:1~ las 
cate9orlas son etapas da esta distinguirse, as dec1r, dei 
conocer el mundo, punt.:.os focales de la red, que ayudan a 
cot·1oc:et"lo y domin.::11··.J.•:i." (LE!tÜn:• s. d.: 9:3). 

<21)"( ••• ) El c9nocimiento es el reflejo de la naturaleza por el 



hombre. Pero no es-un refl~jo simple,. immediato,. c~mpleto~ 
sino el proceso de una ser"ie de abst.rac:iar1es., la formaci6n y
e 1 - desar ro 11 o de conceptos,. 1 eye.s,. etc. _ (_pensam i ento .. - e i er1c ia 
= 'la idea 16gica • > abarcam condicioraalmente. aproximadamen
te. el caràcter universal, regido por leyes, de la naturaleza 
en eterno desairrolo y movimiento. Aqui hay ·eh realida.d,. 
objetivamente,. tres-, miembros: 1 > la naturalezZi;° 2> la cogr1i
ci6n humana = el ~~r.~far.2 Ccomo ei produtc, .màs elevado de _esa 

·misma -naturalezaY y 3) la_forma de reflejo de la natur~leza 
en la cognici6n humana,.· y esta forma consiste precis-amente en 
conceptos. leyes, categorias. etc. El hombre no puede captar 
= reflejar = ref lectar la natura~e%a com~ un - todo. en su 
integridad,. su •totalidad inmediata"; s6lo puede acercarse 
eternamente a ello,. creando abstracciones, conceptos~ leyes,. 
una Únagen cientifica del mundo., etc ... etc. 11 <Lenin., s:.d.: 
174>. 

<22) "Sb o c.onc.ei to reflete verdadei rarnente a .essência,. a lei.. d•, . .irn 
conjunto de fenômenos. No sentido_ preciso da palavra. só o 
conceito" pcJde t:.er verdadeiro. isto é,. s6 e:le pode ser falso
<não verdadeiro>. Aliàs., se,. no seu conteúdo - na essência 
que reflecte - .. -o conceito~ verdadeiro enquanto abstra~ão 
separada e formalmente isolada,. é igualmente- falso. Neste 
sentido., portanto., é ao mesmo tempo· verdadeiro-e falso. Além 
_disto,. como abstra~~o que é., o conceito reflecte também uma. 
certa actividade humana., a actividade intelectual., que tem 
uma base social e pràt.ica. Esta actividade,. enquar1to activ"i
dade [especial izadal,. c:on·e riscos perrnarientes. Para per1etr-ar 
no real é preciso afastarmo-nos dele,. abandonarmos o imedia~ 
to. -Este de:~dobramento t"iecessário torna possivel o erro ideo-

· 16gico • . A ideologia reflecte_portanto as condi~t)es sociais e 
hi$t6ricas. a separa~ão do trabalho intelectual e do trabalho 
manual.. as posiç::tses de classe - mas~ ao mesmo tempo.. tem a 
sua condii;:ão·no processo de conhecimento." <Lefebvre., 1969: 
122-). 

C23>"Lo Ua apariencial que· aparece es la esencia en una de sus 
determinaciones., en uno de sus aspectos., en uno de sus women~ 
_ t-os. La ·esencia pa.r.ece ser pr:E.=:cisamente eso. La aparie_ncia es 
el · mani festarse d.i: la. esenc:La.- -en si misma~ ií" · (Lenin, s. d.: 
129>. 

<24> 11 <~ •• ) el espacio y el tiempo no son1 ~imples formas de los 
fe~6menos. -sino formas ~~jetivas·y reales dei" ser. En el 
universo no hc..y mãs q~e mater_ia en movimiento. y la materia 
en movimiento no puede_ mo_verse de otro modo que en el espacio 
Y en el tiempo. ( ••• ) La mutabilidad de las representaciones 
humanas sobre el espacio y el tiempo no refuta la rea.lidad 
objet.iva de ur10 y ot.ro < ••• )" "(Let-.in, 19751° 136/7). -

(25> 11 < ••• ) tempo e espa~o precisam. para serem concretizados e 
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sentidos como 'coisas·~ de um sistemas da contrastes. Cada 
sociedade tem uma gramàtica da espa~os e temporalidades para 
p1::ide1"' ~.:.>::i':::t.i 1·· 1:;:1"·":::p •. mt"1ti::1 1.rn1 ti::11:k1 ;:~r'l::.ii:::ul.:~1::k1 '"~ i•::.so di:::!p~"~'"'1d~:a 
fundamentalmente de atividades qua se ordenem também em opo
sições diferenciadas C •• ~) N•o hâ dúvidas de que é isso que 
inventa o tempo e o espa~o como categorias sociológicas e n~o 
mais como cc1r1cei tos fi lc1s6ficos do::it.c:1dos de •=c•nteúdo h1::.mo•;ér1eo 
e út·1icc•. C ••• >" <Dc:1Mat.t.a, 19fJ5: 39/4(1). 

(26)"( ••• ) cuando nos preguntamos por la espacialidad de forma-
ciones reales concretas, tales como~ 

a) Un sistema planetario~ 
b) Un sistema orgânico, como el hombre; 
e) Ur1 si s:b":!l'iic~ de p 1· od1...1ei:= i ón s1:11:: ia 1 de v a 1 r::ir ==s de 1...1sr;, ~ 

rios estamos pt"•'.:!·;i...1ntando por las confi9uraciones espaciales 
que adoptan los diversos ele.mentos fisicos de est.os sistemas!' 
por las posiciories relativas de ur1os respecto a otros, · por 
sus moQ~mientosl' etc. ( ..• ) La resposta a estas preguntas no 
est6 contenid~ en una e~peculación a partir de los momentos 
mis abstratos de la espacialidad, sino que debe construirse a 
partir de las leyes especificas de or9anizaci6n y reproduc
ci6n de estes sistemas. ·La lbgica de la espacialidad de 
procesos especlficos sblo puede descifrarse a partir de las 
leyes que regulam dichos processos. < ••• >" CCoraggio, 1987: 
23). 

<27>" <. •• > •'1 p[.;iisr.:~g•:Hn •f?. "'' c;:Ap"1~· .. 1~1"·11:::i.•~ <nlv•::::l. '.;;~::~nsór·i.o), ~::;: pt·tod;.i1::a-
menta se confunde com a geometria do arranjo espacial. O 
espa~o é a forma <nivel subjacente ao imediatamente sensório) 
da organiza~ão territorializada da sociedade. E a sociedade é 
o conte~do oc1Alto na forma do espaço e na aparência da paisa-
9em. ( ••• )" <M•::irei ra, 1987: 178>. 

C28)''C .•• > E Justamente dado haver uma rela~ão entre paisagem/ar
ranjo espacial/estrut~ra oculta da sociedade que podamos 
tomar a pa15agem, n•o mais que o aqui e agora. como primeiro 
elemento de leitura. Não estavam errados de todo~ pois, os 
'91:iógr<::1f1::1s trai::Hci·~~·nais' qi...1ando tr<õ1nsfot-m<:H"i.itm· <:.1 pc:~isa·::;h:õ!m e. a 
descri.;.:::~~·::. 1·'1é1s c;::,.t.,.!·~c.wias ck:i mêt.::.cli::i. Err··ad1:·~~ e~~t.ivet·rcH!l em 
er1t.endê- las •=•=•mo o •=•:::inct"eti::i e quc:1t"1dr:• tornararn-t·1as ci::1mo for.te 
do se1...1 t"l:?.pet·tót·i·:::r l:i.t·1s11...11.st.:.i1::i:)-.ci:::inc••Üt1_Jal. Ce1··tos est~~·::i os 
'renovadores' quando ultrapassam pel~ critica os limites 
~canhados desse empirismo. Mas errados ao reincidirem reite
radamente na oblitera~~º do suJa1to como quem tem o receio 
dr.~~:·~ i rn i::• 1 :i i::: <::q:: l:~i .;.:!! ~.:. ck:i ':::. •.::: 1.~ t"1orn1::•: i::~ d 1:::. .:::: l'.:H"1 h ''"!e i rr11:::: n ·l::.1:::1 d o s 1:H..1 t" o•::. ·I:. C> • 11 

CMorein:t~ 1989: 2:3). 

(29)"( ••• ) na ~rodução social da própria vida. os homens contraem 
relai;::ôes determinadas. necessàrias e independentes de sua 
vont.ad.;~" · t" >.:!! l <aç.:~i.::~-;;:; dr::~ p t" od1...1i;::fr:l·:::i •:O!S t <:~ ~::; que c1:11·· 1·· ·~~;pi:•t"'lde.m a umc:"' 
.:.~tr::1pi.~ d·~~t.r'.:!:I"' rn ~· ni:~r:::!<:;t .:::!1;:~ d~'F!~~·"".:l"'tVCr], Vi m•:!f"d::.1::i d<.1 s. SUiltl'!~ f o t" i;::õitS Pt" <:rr:h .. Jt. i -
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vas materiais.· A totalidade· destas rela~~es forma a estrutura 
econômica da sociedade. a base real sobre .. a qual se levanta 
uma supen:ist.rutura jur1dica e pol1tic:a; e à qual correspor1dem 
formas sociais determinadas de consciência. O modo de produ
ç::ão da vida material. condiciona o processo e.m ger"al de vida 
social. politico e espíritual. Não.é a consciência dos homens 
que determina o seu ser. mas~ ao contrário~ é o se~ ser 
·social que determina a sua c:ohsciéncia··· < ••• ) Com a tran$for- : 
ma.;:ão da base econôm·ica. toda a er1orme superestrutura se 
transforma com maior ou menc•r rapidez.. < •.•• > é necessàrio 
distinguir sempre entre a trar-.sforma.;:ã'o material das condi
ç::~es econômicas de produ.;:~o < ••• > e as formas juridicas. 
pol itiç:as~ religiosas.· artistic.as ou. fi los6ficas. em. resumo~ 
as formas ideológicas pelas quais os homems tomam consciência 
deste conflito e o conduzem até o fim.< ••• )" <Marx~· 1974: 
·135/6). 

(3G>"N~ esteira da f1~ica newtoniana. Locke desenvolveu uma con-
·cep~ão atcHn1stic:a da sociedade., descrevendo-a em tet·mos. de 
seu c:ompor1ent.e bàsico,,. o ser humano. Assim _como os fis.icos 
reduziram as propriedaes aos gases aos movimentos de seus 
ãtomos. ou moiéculas. também Locke tentou reduzir os padr~es 
observado? na sociedade ao comportamento de seus indivíduos • 
. Assim. ele passou a estudar primeiro a na~ureza do ser humano
individual,,. e depois tentou aplicar os principies da natureza 
humana aos problemas econômicos e poli ticos. ( ••• > 11 <Ca.pra •. -
1982: 64). 

C3l)"A popula.;::~o é uma abstra.;::ão~ se desprezarmos,,. por .exemplo,,. 
as classes que a·comp~em. Por seu lado~ estas classes são uma 
palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos_ em que 
repousam~ por exemplo~ o trabalho assalari~do,,. o· capital~ 
·etc. Estes sup~ém a troca~ a divisão do trabalho,,. os pre.;::os~ 
etc. e.· ••. ) .. - CMarx 11 1974: 122) 
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