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RESUMO 

 

Esse trabalho é uma reflexão geral sobre a geografia do ponto de vista profissional, partindo, 

como método para se alcançar esse objetivo, de uma análise contextual da obra e vida de Jean 

Gottmann. O uso de fontes primárias (cartas, entrevistas), a analise detida de seus textos junto 

da comparação com outros textos expressivos da época de produção dos mesmos, a 

reconstrução do contexto político e das condições materiais de produção, foram alguns dos 

procedimentos mais utilizados para análise. No estudo de sua obra, ficou evidente algumas das 

transformações por que passou o conhecimento geográfico e a profissão de geógrafo, como o 

questionamento e desvalorização do método regional francês, seu instrumento de trabalho por 

excelência. Também vieram à luz suas motivações pessoais, demandas trabalhistas e filiações 

políticas podem responder pelo todo dessa mesma obra, muitas vezes às expensas do valor 

científico da mesma. O trabalho tenta lograr uma contribuição reunindo elementos que uteis às 

reconstruções historiográficas para a disciplina de geografia, enquanto busca, ao mesmo tempo, 

servir como um guia para acessar a produção e as ideias desse geógrafo. O escopo geral, no 

entanto, foi o de reunir elementos para questionar a evolução da geografia como profissão, 

desde seu nascimento em finais do séc. XIX até as primeiras décadas após o fim da II Guerra. 

 

Palavras-chave: Jean Gottmann; geógrafo; método regional; história do pensamento geográfico, 

abordagem contextual. 
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ABSTRACT 

 

This work is a general consideration on geography from the professional point of view, 

starting, as a way to achieve this aim, from a contextual analysis of Jean Gottmann's work and 

life. The use of primary sources (letters, interviews), the accurate analysis of his texts and their 

comparison with another expressive ones produced at the same time, the reconstruction of the 

political context and the material conditions of production, were some of the most used 

procedures. In the study of his work, it was evident some of the transformations that went 

through the geographical knowledge and the profession of geographer, such as the questioning 

and devaluation of the French regional method, its instrument of work par excellence. It was 

also evident that personal motivations, labor demands, and political affiliations can account for 

the whole of the same work, regardless of its scientific value, which was definitely his case. 

The work attempts to contribute by bringing together elements that contribute with 

historiographic reconstructions to the geography as a discipline, while also want to serve as a 

guide to access the production and ideas of this geographer especifically. The general scope, 

however, was to gather elements to question the evolution of geography as a profession since 

its birth in the late 19th century, until the first decades after the end of World War II. 

Keywords: Jean Gottmann; profession; regional method; history of geographical thinking; 

contextual approach.  
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1. Introdução 

 

Este estudo examina a experiência profissional e grande parte da produção acadêmica 

de Jean Gottmann (1915-1994). Não se tratando de uma pesquisa biográfica, examinaremos as 

particularidades da atividade profissional de Gottmann dentro de um esquema institucional 

específico. Sua atuação como geógrafo e acadêmico se estendeu por quase seis décadas ao 

longo do século XX, abrangendo parcela significativa da história e evolução dessa disciplina, 

inaugurada enquanto unidade disciplinar acadêmica e escolar, como uma profissão reconhecida 

socialmente e como campo científico, de fato, no último quartil do séc. XIX. Embora a 

cobertura desse trabalho se encerre no período compreendido entre meados da década de 1930 

até a década de 1970, insistimos que através dessa investigação muito podemos, nesse sentido, 

falar sobre a geografia.  

Em primeiro lugar, esse geógrafo francês, que já foi chamado de “uma das figuras 

olímpicas da geografia do século XX” (Patten, 1983, p.xi) por conta de sua corpulenta produção 

escrita e de sua frenética mobilidade profissional enquanto acadêmico, foi para nós uma fonte 

de reflexão sobre os problemas geográficos do mundo em que vivemos, o que abrange o 

conteúdo de sua obra em si, e em sua biografia, alguns tópicos de interesse para uma história 

da ciência geográfica mais compreensiva. Nesse sentido, seus tópicos de interesses e produtos 

textuais abrangem os temas de maior relevância para esse campo de estudos, tendo em si, 

rudimentos de elaboração teórica que não podem ser deliberadamente olvidados por um 

estudante de Geografia, por um lado; e sua atuação profissional nos serve como objeto para se 

questionar e problematizar a profissão do geógrafo ao longo da história, por outro. 

Nosso objetivo principal com a obra de Gottmann, dessa forma, foi o de buscar 

elementos para compreender a profissão de geógrafo em sua historicidade, ao mesmo tempo 

em que nos aproximamos da ciência geográfica em sua evolução também histórica. Mas 

forçosamente alcançamos somente alguns aspectos dessa problemática, esses concordes com 

os propósitos da pesquisa: como nosso recorte se limita a atuação profissional de um geógrafo 

que a priori consideramos real fonte para se pensar o assunto, os resultados obtidos ficarão 

restritos a alguns desses elementos históricos com que normalmente se caracteriza a disciplina 

da Geografia, àqueles que a definem como uma saber voltado para os destinos do Estado e da 

nação, como uma ciência voltada para a conquista e organização do território e para a produção 
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bruta de conhecimento geográfico tanto prático quanto teórico, e cujos profissionais, 

acadêmicos ou não, militares ou civis, sempre se voltam para a legitimação do status quo. 

Gottmann em sua trajetória acadêmico-profissional é um exemplo ótimo desse tipo de geografia 

e de geógrafo. E por ter construído uma rede de relações tão rica como suas próprias 

experiências, seu exemplo serve também para sacar conclusões sobre a circulação de 

determinados saberes.  

Uma observação precisa ser feita: lamentavelmente, o estudo não pôde ser 

comparativo, colocando Gottmann em par com algum outro geógrafo ou acadêmico das 

ciências humanas, elegido por critérios objetivos, que tivesse, por sua vez, posicionamentos 

diametralmente opostos ao de Gottmann ou mesmo contrastantes, o que enriqueceria o universo 

de pesquisa. Intentamos, porém, dentro do escopo da dissertação, ressaltar como as experiencias 

individuais, as filiações políticas e religiosas, determinam grande parte das escolhas de qualquer 

indivíduo dentro desse meio, e, no caso de Gottmann, a maior parte de sua produção escrita. 

Em segundo lugar, é também nosso interesse compreender melhor essa instituição que 

é a Geografia1, tomando-a em sua historicidade: saber como se deram em um momento sócio-

histórico específico as diferentes interpretações da realidade pelos diversos tipos de praticantes 

e pesquisadores desse campo disciplinar, no movimento conjunto de compreender a geografia 

como parte e fundamento dessa mesma realidade, extrapolando seu reconhecimento somente 

enquanto campo de interesse acadêmico ou como uma profissão. Ademais, historiografar sobre 

essa disciplina ou sobre profissão do geógrafo deveria estar acompanhado da análise de sua 

atividade acadêmico-científica e seu lugar dentro da produção e ideias científicas.  

Entender como as ideias são formuladas, escavar seu real sentido e propósitos 

imediatos, pede que necessariamente se conheça os meios de produção dessas. No nosso caso, 

adotamos como referência o esquema corporativo de produção e reprodução da Geografia 

francesa, considerando o quadro institucional dessa disciplina na primeira metade do séc. XX, 

que tomamos como a influência principal para a formação intelectual de Gottmann. Assim, sua 

produção na década de 1930, quando ainda sob a influência total dessa geografia feita na 

França, difere de seus escritos quando passa a viver e trabalhar nos EUA, quando exposto a 

 
1  Sendo que o substantivo iniciado com letra maiúscula aqui será empregado para identificar a geografia 

acadêmica ou científica institucionalizada, e com letra minúscula para indicar um aspecto ou atributo da realidade 

em sua forma política, social, econômica e/ou cultural. 
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outra situação acadêmica; embora especificidades quanto a essa “descontinuidade” tenham que 

ser iluminados por aspectos biográficos.  

Abordamos o problema de extrair de uma experiencia individual algumas lições 

necessárias para a compreensão do que venha a ser (mas sobretudo discernir o que não seja) o 

pensamento geográfico, através de uma forma predominantemente externalista. Qualquer 

referência à profissão de geógrafo nesse trabalho deve ser situada enquanto comentário 

específico, com limites históricos, embora potencialmente trazendo elementos para indagarmos 

a profissão hoje. No caso de Gottmann, há muitas referências, facilmente encontráveis em 

enciclopédias e manuais introdutórios da disciplina geográfica, em memoriais universitários, 

desde as mais banais, como a que compila detalhes biográficos, até (em menor medida) as de 

maior densidade conceitual, quando seu nome é lembrado em algumas discussões teóricas, 

essencialmente nos campos da geografia política, urbana e regional. Partimos ainda da ideia, 

insistimos, que seu exemplo seria terreno fértil para refletirmos sobre o próprio fazer geografia.  

A evidencia de reavivamento da obra de Gottmann que se dá em alguns centros de 

produção geográfica – particularmente em alguns países europeus e em menor medida nos EUA 

e em países sul-americanos, também chama atenção: desde o início dos anos 2000, se acumulam 

colóquios e eventos acadêmicos pelo mundo afora, onde publicações exclusivas e dedicadas ao 

seu nome e obra podem ser encontradas sem dificuldades; também se verifica trabalhos de 

tradução de seus artigos e o relançamento de alguns seus livros em vários países. Isso em conta, 

não intentamos fazer coro a uma já considerável literatura que o menciona, enquanto sujeito ou 

profissional, em um tom elogioso e/ou acrítico, senão a partir de suas experiencias pessoais e 

de sua trajetória profissional nesse campo disciplinar encontrar o que leva a exumação de seus 

trabalhos nos dias de hoje, e também o que move tanta condescendência. Entender os 

mecanismos da reprodução acadêmica, no caso das ciências humanas e particularmente da 

Geografia, é possivelmente uma porta de entrada, digamos, para se acessar ideias específicas. 

Enfim. 

Dentro do esquema das ciências burguesas, e no caso específico da ciência geográfica, 

vulgarmente hoje Gottmann é mais conhecido por seu livro Megalopolis (1961), principalmente 

entre geógrafos de língua inglesa que seguem linhas de investigação parecidas, e geralmente é 

encaixilhado dentro das subdivisões clássicas comuns às disciplinas acadêmicas, no seu caso 

como um geógrafo urbano, sendo bem verdade que se concentrou apenas em questões urbanas 
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– crescimento urbano, expansão urbana, o significado de urbanismo e comunicações entre e 

centralidade nas cidades – nas últimas três décadas de vida. 

Ao se debruçar sobre sua biografia e seus textos, no entanto, fica bem claro que é 

bastante desaconselhável (a não ser por algum objetivo específico) restringir o pensamento de 

um autor em subdivisões desse tipo, reduzindo-o dentro de enquadramentos parciais; sem 

conhecer as condições de produção das ideias, as motivações profissionais e individuais da 

produção das mesmas, e também o escopo objetivo dessas, é certo que se irá distorcionar uma 

proposta. O interesse de Gottmann, adiantamos, sempre foi pela geografia política do mundo, 

e inclusive formulou um modelo para interpretação dessa forma de manifestação geográfica, 

além de propor uma espécie de agenda para os “geógrafos políticos”. A respeito disso, o mais 

comum é encontrar pesquisadores que se especializam em um tema ou conjunto de temas de tal 

forma que nunca buscam outros horizontes. No seu caso, para entender como passou para os 

estudos urbanos, a se interessar pelas cidades e pelo processo urbano, algo que aparentemente 

se distancia da orbita de estudos da geografia política, é preciso ter em conta um conjunto de 

externalidades que são mais ou menos determinantes dependendo do período, as redes sociais 

que se formam de acordo com o lugar onde está e a própria evidencia textual2. 

Particularmente útil ao trazer à superfície algumas conexões, são os elementos 

históricos e contextuais, esses servem como elementos de mediação entre texto e contexto, 

revelando também a ação propriamente dita. Essa abordagem, aplicada parcialmente nesse 

trabalho, segue as sugestões de Vicent Berdoulay (2001, 2003, 2017). Nesse sentido, ao longo 

da investigação buscou-se relacionar momentos não isolados da biografia de Gottmann: 1) sua 

formação como geógrafo e seu interesse pela Palestina na década de 1930; até 2) sua migração 

forçada transoceânica desde a França ocupada pela Alemanha na II Guerra; e 3) pela análise 

das implicações de algumas de suas contribuições no universo da pesquisa científica já nos 

EUA entre as décadas de 1950 e 1970. 

O procedimento básico foi analisar grande parte de sua obra (seus textos de maior 

circulação publicados em periódicos e revistas internacionalmente reconhecidas e os livros com 

maior número de edições) junto da ponderação de suas atividades profissionais, o que foi 

possível através da exploração de suas relações interpessoais e das condições de trabalho que 

 
2 Aqui nos aproximamos da abordagem de David Livingstone (2003) sobre a exigência da produção de um 

conhecimento que seja situado espaço-temporalmente. 
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afetam a produção de qualquer pessoa em uma posição dessas. Assim, partindo quase sempre 

do texto para em seguida se concentrar no contexto, tentamos topar com os elementos 

mediadores esclarecidos por sua prática enquanto geógrafo, mas tendo em conta que quase 

sempre o contexto político e o momento histórico em que dada obra foi produzida são essenciais 

para esclarecer o texto.  

Até que ponto, então, o geógrafo Jean Gottmann foi influenciado pelo modo como 

lidou com suas próprias experiências? Para uma resposta razoável a essa pergunta, é preciso 

evidenciar como foi construída sua perspectiva original acerca da dinâmica espacial e do papel 

social nesse processo, com destaque para as escalas regional e global. Por inúmeras vezes ser 

convidado a falar por aqueles que compartilhavam de suas ideias, pelos livros que escreveu sob 

demanda, pelas abundantes oportunidades institucionais, pelo financiamento (ou salário) que 

recebeu ao longo de toda sua vida profissional de organizações privadas quase sempre as 

mesmas, pela sua reconhecida “utilidade” a fins práticos por meio do trabalho intelectual e na 

construção de uma sólida carreira acadêmica, conclui-se que sua progressão profissional tem 

estreita relação com sua visão de mundo e posição política. Nosso texto, dividido em três 

capítulos, tenta cobrir cronologicamente as etapas de sua vida profissional em suas geografias 

específicas.  

No primeiro capítulo, a discussão necessária sobre a formação da tradição francesa de 

produção de conhecimento geográfico começa com a identificação da própria 

institucionalização da mesma dentro da academia no final do século XIX na Europa Ocidental, 

o que aponta para alguns dos elementos políticos e epistemológicos que permitiram que isso 

acontecesse. A bagagem intelectual que Gottmann lançou mão em toda sua carreira geográfica 

(e a que lhe garantiu emprego), foi constituída entre 1870 e 1920 por nomes como Paul Vidal 

de La Blache, Emmanuel de Martonne e Albert Demangeon, formadores de uma tradição e de 

toda uma agenda de pesquisas acadêmicas. Pela descrição dos procedimentos da geografia 

universitária feita na França, que nessa fase “clássica” e “vidaliana” pode ser chamada de 

geografia francesa, por carregar um selo próprio calcado num método específico de estudo da 

realidade, buscou-se evidenciar sua forma de reprodução e legitimação. Gottmann reproduziu 

uma certa maneira de trabalhar justamente por estar situado em uma comunidade acadêmica 

específica, produzindo material original de acordo com preceitos antes estacados. Na terceira 

sessão do mesmo capítulo, buscou-se aprofundamento na leitura de alguns dos textos de 
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Gottmann enquanto estudante, produzidos na década de 1930, recorte que tenta cobrir as 

manifestações textuais que se relacionam diretamente com o “método regional” elaborado pelas 

primeiras gerações de geógrafos franceses, e que são manifestados mais claramente em seus 

textos que discutem a Palestina.  

Seu interesse por essa região específica do Oriente Médio está relacionado 

exclusivamente por sua condição étnica e por convicções políticas-religiosas – nesse caso, e 

também quando precisou escapar de uma França ocupada pelo regime nazista, teve de ser 

priorizado sua condição de judeu como via possível para a compreensão de seus textos. No caso 

de nossa pesquisa, então, ficou claro que é absolutamente desaconselhável separar do texto as 

questões políticas e religiosas que motivaram sua feitura, a despeito da aplicação direta do 

método regional francês. Outros textos ou notas que escreveu durante essa década de 1930 

foram, ao nosso ver, demandas específicas da corporação dos geógrafos franceses que possuíam 

uma evidente hierarquização das atividades e recortes de pesquisa, e são basicamente 

expositores de dados, comentários gerais e descrições da geografia econômica de lugares 

específicos. 

Seguimos o mesmo procedimento no segundo capítulo, que tenta cobrir um momento 

de abrupta mudança em sua vida pessoal. Por precisar fugir do país onde cresceu e se educou, 

após Hitler invadir a cidade de Paris em 1939, sua postura profissional foi reativa. Durante a 

escalada de hostilidade entre os governos das potencias industriais europeias até a guerra ser 

oficialmente declarada, Gottmann manteve-se trabalhando no Institut de Géographie, o centro 

de (re)produção da geografia francesa, sem modificar o ritmo ou o conteúdo de suas 

intervenções, isso em um primeiro momento. Depois de 1939, todavia, uma crescente onda de 

perseguições e ameaças a algumas comunidades étnicas, em grande medida aos judeus, faz da 

França um lugar hostil para se trabalhar ou viver. Assim, com a ajuda de organizações criadas 

para sacar pessoas de uma Europa mergulhada nesse conflito armado de proporções mundiais, 

parte então para os EUA.  

No novo território, põe à disposição das forças militares e serviços de inteligência do 

Estado relatórios e artigos (sobre a geografia da França e suas colônias), consultorias e cursos 

especializados (especialmente para os militares que desembarcariam nas praias normandas em 

1945), ou seja, toda sua perícia enquanto geógrafo. Preocupações teóricas até esse momento 

praticamente não existiam.  
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A partir dos trabalhos feitos durante à guerra (pelo menos os abertos à consulta), temos 

um ótimo exemplo da utilidade prática do assunto geográfico para questões de planejamento 

militar. Se seus textos sobre a Palestina atestam outro uso prático para essa classe de 

conhecimento, atestando um discurso politizado que é legitimador e geográfico, mas que é 

obscuro do ponto de vista de sua circulação fora da academia, nesse novo momento a 

especialidade do geógrafo é reconhecida em termos de estratégia. A proposta do segundo 

capítulo, então, foi produzir uma reflexão sobre a profissão do geógrafo em períodos de guerra 

total a partir de sua experiencia individual.  

Ainda, no mesmo capítulo, resgatamos o debate acadêmico que se deu no mesmo 

período em torno da ideia de “geopolítica” e que contrapunha a “leitura alemã” à leitura mais 

comum na Europa ocidental e na América do Norte, destacando as intervenções de alguns 

geógrafos influentes na época e que tinham estreita relação com a pessoa de Gottmann. Esse, 

previsivelmente participa dessa discussão academicista partindo do lugar de um refugiado judeu 

carregando o fadário da perseguição, mas essencialmente enquanto geógrafo, apontando a partir 

de sua visão de mundo motivos políticos e teóricos para que uma abordagem (a da geografia 

política) fosse preferida diante da outra (a da geopolítica). Foi importante ressaltar que 

reproduzia também a opinião de seus mestres predecessores, especialmente a de Demangeon, 

seu principal tutor.  

O terceiro e último capítulo explora a atividade profissional de Gottmann nos EUA na 

segunda metade do séc. XX. Num primeiro momento, trazemos um recorrido sobre como tentou 

utilizar o método regional em regiões desse país. Fez isso essencialmente em dois textos, 

Virginia at Mid-Century (1955) e Megalopolis (1961), ambos operacionalizados a partir do 

instrumental que aprendeu em sua época de estudante.  

Mesmo tendo sido necessário apontar que alguns de seus maiores trabalhos foram, de 

fato, produtos de projetos políticos encomendados por seus empregadores, não se está 

autorizado a negligenciar o valor científico das mesmas obras resultantes. Em Virginia at Mid-

Century (1955), Gottmann testou a aplicação desse método em uma região radicalmente 

diferente da que foi buscando nessa empreitada modificar as bases desse procedimento 

analítico, propondo alguns desvios na forma de abordagem. Em Megalopolis (1961), algo 

parecido, sendo ainda importante tomar o livro em sua coincidência com o contexto das relações 
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internacionais no período conhecido como Guerra Fria e como uma clara demonstração da 

narrativa capitalista ocidental.  

Trouxemos, na segunda sessão, algumas críticas ao conceito de “megalópole” de 

Gottmann por autores diversos, onde foram reunidas a fim de demonstrar a falta de poder 

explicativo do mesmo, o que corrobora com a interpretação de que a ideia foi concebida a priori 

com fins políticos e ideológicos específicos. Nesse sentido, a carga semântica que Gottmann 

deu, fundamentando-se em preceitos funcionalistas, demonstra que considerou insignificantes 

as abordagens anteriores para prejudicar a sua própria, expropriando o termo de autores como 

Lewis Mumford e Patrick Guedes, que o precederam, para fins analíticos. O debate acadêmico 

ou científico entre os autores que reivindicavam de alguma forma o termo não foi aberto pela 

obra de Gottmann, e Megalopolis pode ser lida, no limite, como uma peça de propaganda 

difusora de uma visão de mundo bastante específica.  

A última sessão desse capítulo, é resultado da investigação da relação entre ele e o 

arquiteto/planejador Constantinos Doxiadis. O conceito e a fama de Megalopolis uniram os 

caminhos de ambos e um projeto comum foi traçado. Gottmann passou a fazer parte de uma 

equipe acadêmica formada e mantida por Doxiadis, que tinha a pretensão de criar uma nova 

disciplina, uma nova agenda de estudos para a compreensão dos assentamentos humanos, tal 

como chamavam. Esse movimento, no entanto, visto à luz da própria personalidade de Doxiadis 

e de seus objetivos declarados, se revela como uma estratégia bastante sofisticada para valorizar 

sua própria empresa, a Doxiadis Associates, que desde os anos 1950 rodava o mundo vendendo 

seus produtos na forma de planejamento urbano e arquitetônico. O principal escopo do que foi 

chamado “ekistics: a ciência dos assentamentos humanos” era produzir um modelo universal 

para o planejamento urbano e guiar o crescimento das cidades.  

É preciso advertir que nosso trabalho deve ser lido como uma reflexão geral sobre a 

profissão do geógrafo no seu primeiro centenário de existência no norte global, sendo que nosso 

autor trabalhou e produziu quase que inteiramente na Europa e nos EUA. O objetivo geral dessa 

investigação foi fazer uma reflexão geral sobre as origens e o desenvolvimento dessa profissão 

até o momento imediato do pós-guerra, partindo da obra e biografia de Jean Gottmann. Este foi 

o procedimento geral que lançamos mão para pensar essa profissão e o lugar da geografia nos 

debates contemporâneos, considerando as mutações na própria realidade desde a época em que 

produziu Gottmann até os dias atuais. 
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O modo como essa dissertação se apresenta também traz em si uma importante 

característica, talvez a que mais tenha motivado sua feitura: a de discutir a obra e vida de um 

geógrafo que vem despertando interesse em diferentes círculos acadêmicos ao redor do mundo 

desde o final dos anos 1990. Para o pesquisador brasileiro, deverá servir como uma fonte para 

se conhecer sua obra e assim retomar criticamente sua linha de pensamento. O trabalho em si 

não faz uma digressão ou análise de ordem epistemológica, mas se concentra em identificar as 

determinações que o levaram a seguir os caminhos profissionais e acadêmicos que seguiu.  
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1. A especialização da ciência no século XIX e o exemplo dos geógrafos franceses 
 

 

1.1. Duas teses que explicam a institucionalização da geografia na universidade em 

finais do séc. XIX 

 

Desde sua forma mais moderna, a ciência racionalista começa a ser adotada de forma 

crescente e será tomada pela grande maioria dos pesquisadores acadêmicos como a busca do 

caminho metodológico capaz da melhor explicação. Assumiu-se desde pelo menos o chamado 

Iluminismo ser possível separar a subjetividade da objetividade através de procedimentos 

lógicos. Especificamente no contexto dessa revolução científica do séc. XVIII em diante, onde 

a ideia de natureza fora afetada por um corte entre consciência conhecedora e objeto a conhecer, 

preocupações geográficas construíram algumas das questões principais suscitadas no campo 

científico e filosófico: a relação homem-natureza e a conexão entre fenômenos naturais com a 

ordem social estão entre os temas centrais.  

Depois de alguns séculos de debate em torno da ideia de natureza – do modelo 

cartesiano à teoria da gravidade, das doutrinas empíricas à causalidade natural e à finalidade 

humana – a empresa científica vai ganhando importância social, sendo também recebida como 

algo útil a se considerar nas esferas política e econômica, o que motivou o aparecimento de 

sociedades (científicas) para a produção e difusão dessas novas ideias. O pensamento 

geográfico acadêmico que germina no séc. XIX, conduzido por pessoas e grupos específicos, 

teve mais ou menos êxito em fazer “suas” algumas dessas questões, reivindicando seu lugar 

epistemológico e lutando para ser reconhecida como o melhor método analítico quando o 

assunto era a relação entre natureza e a espécie humana, num esforço coletivo de transformar 

diversas reflexões e opiniões em um discurso coerente3. Para a moderna disciplina da 

Geografia, viu-se o nascimento de algo parecido ao que hoje chamamos de “corporativismo”. 

Essa pequena digressão deve servir para nos aproximarmos do momento da 

fragmentação do que era considerado conhecimento científico em disciplinas especializadas, 

relacionando esse fenômeno com os imperativos econômicos e políticos que lançaram alguns 

 
3  Essa discussão é bem esmiuçada por Paulo César Gomes em Geografia e modernidade (2016 [1996]); cf. 

pp. 67-93.  
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países europeus a uma expansão territorial sem precedentes, hoje comumente chamada de 

Imperialismo, e cuja apoteose se deu em 1914, na grande guerra envolvendo estes mesmos 

países.  

Dentre muitos fatores a se considerar para o entendimento destes que foram projetos 

de espoliação territorial em escala global, e que tiveram como alvo especialmente a África e a 

Ásia, destacam-se o desenvolvimento marítimo e comercial dos séculos XV, XVI e XVII e a 

formação dos Estados Nacionais. Evidentemente, todo esse processo indica que grande parte 

dos problemas político-históricos do continente europeu, que tem como pano de fundo a 

ascensão do modo de produção capitalista, são fundamentalmente espaciais4. 

Isso posto, o desenvolvimento simultâneo da Geografia como disciplina e campo 

científico, cujas preocupações principais emanam dos fenômenos espaciais, e do imperialismo 

como uma ideologia, têm levado comentadores a afirmar nos últimos 30 ou 40 anos que os 

geógrafos novecentistas, tanto os viajantes quanto os acadêmicos-universitários, foram 

verdadeiros agentes do imperialismo, fornecendo o conhecimento prático necessário à 

colonização e a justificação intelectual para a expansão europeia através de seus escritos, de 

seus relatórios sobre o valor comercial de diferentes regiões além-mar fora do continente 

europeu, de suas teorias sociais sobre a necessidade ou “inevitabilidade” dessa colonização, e 

as ideias relacionadas sobre a influência do clima e do ambiente na formação de diferentes raças 

(ver todas as nossas referências ao longo do texto). Ou seja, a geografia como interesse 

científico, em sua gênese europeia, não se separa desses imperativos e desse contexto intelectual 

europeu, as evidências são irrefutáveis (Heffernan, 1994, p. 93)5. 

Por outro lado, o aparecimento de estados burocráticos modernos e o desenvolvimento 

de uma geografia disciplinar podem ser relacionados a processos ideológicos, sem, no entanto, 

deixar de considera-la como produto das condições materiais de reprodução social. Deve ser 

considerada a grande aceitação do pensamento racional como encaminhamento definitivo para 

compreender a realidade, a crença na ideia de que possa existir princípios universais para a 

organização social (o que envolve religião, governo, economia e qualquer manifestação 

cultural), a negação ou suspeita da experiência religiosa, as diferentes maneiras de interpretação 

 
4  Cf. Ribeiro, Gulherme (2008). Espaço, tempo e epistemologia no século XX: a Geografia na obra de 

Fernand Braudel (Tese de Doutorado), pp. 37-51. 
5  C.f também Bassin, Mark (1987). Imperialism and nation sate, pp. 473-495; também Livingstone, David 

(1994). Climate’s moral economy: science, race and place in post-darwinian British and American Geography, 

pp. 132-155. 
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e explicação da realidade e da assunção que as tradições científicas, tecnologias, artísticas e 

governamentais europeias são inquestionavelmente superiores a todas as outras.  

Nesse período (final do séc. XVIII), a natureza da guerra estava em mudança, um 

tempo de inovações que viu a culminação de evoluções técnicas e teóricas, o que ficou bem 

aparente durante as guerras napoleônicas. A intromissão de Bonaparte no Egito (1798-1801), 

por exemplo, 

 

representa a passagem de um tipo de expansão a outro. O cônsul 

apresentava-se com os seus exércitos na qualidade de membro do Institute de France 

e rodeado por uma qualidade de 21 matemáticos, 3 astrônomos, 17 engenheiros, 13 

naturalistas, 22 impressores, etc.; entre eles se encontravam personalidades tão ilustres 

como Monge, Geoffroy Saint-Hilary e Berthollet. Napoleão desejava mostrar que 

desembarcava com um exército que encarnava a civilização – não se falava nem de 

ouro nem de Cristo. (FERRO, Marc, História das civilizações, 1996, p. 95 apud LIRA, 

p.242) 

 

Vem ao caso a associação entre “modernidade” e o desenvolvimento da disciplina 

geográfica, que Anne Godlewska afirma ter próxima e complexa relação com a ascensão do 

Estado capitalista centralizador e burocrático, e que na França tornou-se radicalmente mais 

centralizado, burocratizado e controlador durante o período napoleônico (Godlewska, 1994).  

A ideia de geografia nesse contexto se associava facilmente ao militarismo, e as 

práticas geográficas do período espelhavam essas mudanças na tecnologia e na logística da 

guerra. Um ótimo exemplo são os engenheiros-geógrafos de Napoleão, que particularmente 

tinha interesse pela precisão geodésica e em aumentar seu inventário de recursos humanos para 

propósitos militares. Essa classe de profissional era treinada na agrimensura regional e sua 

importância na conquista de territórios pode ser atestada no mapeamento de rios, montanhas, 

canais, vilas, cidades, estradas, monumentos, e na contribuição estratégica para a 

movimentação de exércitos em toda a Europa ou fora dela (Godlewska, 1994, 40-41).  

Não é possível, por sua vez, desconsiderar os imperativos econômicos, estes sempre 

influentes no avanço conhecimento geográfico. Nesse período em questão, nessa fase pré-

institucionalizada (primeira metade do séc. XIX), esse vai sendo reproduzido e difundido, 

fundamentalmente pela gana de explorar locais no exterior, partindo das iniciativas privadas ou 

semiprivadas. Comerciantes e banqueiros, sobretudo, buscando benefícios comerciais – a partir 

de novas terras, de recursos a serem explorados, através de rotas novas ou mais rápidas para 

destinos já conhecidos, bancavam expedições carregadas de “cientistas”. Ainda, considera-se 
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que a exploração de recursos foi exigindo cada vez mais o apoio do Estado, que vai também se 

encarregar da proteção dessas atividades (impulsionadoras da riqueza nacional) e de estimular 

novos projetos colonizadores, o que também demandava mais poder náutico. Afinal, será no 

processo da dominação política, econômica e cultural da África, Ásia, Oceania e América 

Latina, arquitetada por alguns poderes da Europa Ocidental no final do séc. XIX, que a 

expressão geográfica passa a ser definitivamente reconhecida como um saber francamente útil6. 

França, Inglaterra e Alemanha, principalmente, expandiam seus territórios ou seu domínio em 

cerca de 500.000 km² por ano ao dividirem o mundo entre si, organizando impérios coloniais 

que partilhavam o objetivo comum do desenvolvimento capitalista, com a chancela da recém-

estruturada academia, que sustenta e legitima esse projeto expansionista (Bruit, 1988, p. 5).  

Pela necessidade de fomentar a produção especificamente do conhecimento necessário 

à conquista e expansão territorial, “sociedades geográficas” vão surgindo em algumas capitais 

nacionais e em grandes cidades comerciais para “pensar o império”: Paris (1821), Berlim 

(1828), Londres (1830) e São Petersburgo (1845) são as primeiras. Essas, além do patrocínio 

estatal e da classe mercantil, eram bastante apoiadas por círculos diplomáticos e militares, bem 

como pelas plateias burguesas de suas palestras (Berdoulay, 2001, p. 47; Heffernan, 2000; 

Livingstone, 1992). Dentre suas atividades, destaca-se a coleta e publicação de informações, o 

próprio patrocínio de expedições e o fomento de desenvolvimentos considerados por eles 

relevantes e científicos, como os avanços nas técnicas de navegação e na cartografia. E não só 

na Europa, mas nos Estados Unidos, semelhante a essas, a chamada Sociedade Geográfica 

Americana foi estabelecida em Nova York em 1851 como “uma agência de informações para 

comerciantes” (Johnston, 2013, p. 39).  

Martin Staum (2000) ainda reconheceu que os estudos predominantes produzidos na 

sociedade de geografia parisiense, aqueles aparentemente descritivos da cartografia, do clima e 

da geografia física, bem como o estudo de habitantes humanos de uma região, poderiam ter 

implicações diretas para o domínio de um dado território e seus povos. Composta quase toda 

por indivíduos simpáticos a essa orientação, dificilmente promovia-se a produção e difusão do 

conhecimento fora da lógica da expansão colonial, em que imperativos comerciais levavam a 

ambições territoriais; um estudo do boletim e de seus arquivos revela que seus membros mais 

influentes trabalhavam quase exclusivamente com temas como a extensão da influência 

 
6  Cf. Livinsgstone, David (1992). The Gegraphical Tradition, pp. 216-260. 
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comercial francesa no Sudão ocidental, no Chifre da África e no Pacífico Sul (Staum, 2000, p. 

224)7. Portanto, o estabelecimento desse centro em Paris, o primeiro de seu gênero, destaca o 

início da presença e iniciativa de “geógrafos-cientistas”, viajantes ou não, na criação das 

condições necessárias para uma investigação contínua sobre a diversidade das regiões do 

mundo nesse período8. 

Nesse sentido, como provedora de garantias “científicas” à nova empresa imperialista, 

o que não quer dizer que essa era a única fonte de legitimação, nem que essas eram inevitáveis 

ou diretas, o papel dessas sociedades geográficas como lobistas do império, aponta o lugar 

assumido pelo conhecimento geográfico na legitimação da expansão territorial. Mas a retórica 

expansionista podia abraçar muitos objetivos políticos diferentes. Outra faceta, mais ideológica, 

leva a crer que essa sociedade ajudou a construir as bases para uma missão civilizadora, o que 

difere ligeiramente das orientações imperialistas britânicas9. Na França, as visões “científicas” 

sobre hierarquia racial eram particularmente importantes e sem dúvida ajudaram a justificar 

uma nação imperial – o argumento mais aceito era a favor dos benefícios da expansão pelos 

estágios da tese da civilização.  

Nessa sociedade moderna-colonial, enquanto interesses estratégicos e iniciativas 

militares locais podiam ser determinantes na tomada de territórios, a crença na superioridade 

europeia era uma justificativa palatável. Desde o final do século XVIII o esquema comum de 

quatro ou mais estágios de desenvolvimento, da selvageria à civilização, implicava na 

necessidade de os europeus ajudarem no “amadurecimento” dos povos presos na “infância da 

espécie humana” (Staum, 2000, p. 223); conteúdo bastante presente nos escritos geográficos do 

séc. XIX. Nesse modelo, clima e estilo de vida também moldavam o surgimento de raças, ou 

de variedades humanas, e os discursos sobre o caráter moral das raças era cuidadosamente 

construído. O “outro” o era em relação ao próprio europeu, em uma escala graduada por 

características físicas ou mentais. Segundo esse encaminhamento era preciso conhecer o melhor 

 
7  Na Societé de Géographie ocorriam importantes reuniões políticas na passagem do séc. XIX para o XX. 

Além de ali ser decidida a construção do Canal do Panamá, foi também o local do Congresso Árabe de 1913, entre 

dezoito e vinte três de junho daquele ano, que negociava mais autonomia aos países árabes junto ao progressivo 

esfarelamento do Império Otomano, celebrava o início do nacionalismo árabe e fazia surgir as primeiras reações 

à imigração sionista para a Palestina.  
8  Aqui, quero me aproximar da ideia de “centros de cálculo” de Bruno Latour (1996) 
9  Enquanto na Inglaterra a preocupação principal era com a difusão da mercadoria, na França dominava a 

ideia de que era a civilização que “impulsionava uma máquina muitas vezes dispendiosa”. Cf. Larissa Lira.   
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possível “o grau de civilização de todas as raças”, tanto na constituição física como nas culturas, 

para se “ter relações entre eles e nós mais certas e vantajosas” (Staum, 2000, p. 225).  

A ciência deveria acompanhar a política, e a política era impor um tipo específico de 

técnica europeia a outros povos, uma invenção recente na história da humanidade e legado 

direto do lento processo de Revolução Industrial e do ideário filosófico do iluminismo 

(Gonçalves, 2017 (7ª ed.), p. 16). Esse é o caso francês, onde as motivações econômicas da 

busca por colônias se misturavam com uma política imperial que tinha como característica a 

pesquisa etnográfica, ou seja, dimensões políticas e comerciais complementavam objetivos 

etnográficos e científicos (Livingstone, The Geographical Tradition: Episodes in the History of 

a Contested Enterprise, 1992, pp. 221-41). 

A formação de disciplinas se confunde muito com o advento da moderna universidade 

especializada e profissionalizada. Os contornos sociais e políticos da Prússia novecentista, 

serviram como força centrífuga à generalização das universidades modernas de pesquisa que 

nasciam ali, o que induziu importações institucionais e metodológicas para outros estados-

nação industrializados (Minteil & Romerio, 2017). O que os viajantes traziam consigo através 

de sua narrativa foi a matéria-prima para a feitura de novos mapas para a descrição física da 

Terra; isso foi uma fonte empírica para reflexões, num contexto onde indivíduos como 

Alexander von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1859) irão manipular, cada um ao 

seu modo, um espantoso volume de informações, produzindo sínteses massivas (Moreira, 2015, 

p. 17). Antes, isso foi possível devido principalmente à Revolução Científica em curso, com o 

pensamento de outros prussianos como Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Hegel (1770-

1831), mudando definitivamente a filosofia e a ciência da natureza.  

Acrescenta Berdoulay (2001, 2017), que também considera a Prússia como berço da 

ciência moderna, a formação das ciências naturais francesas desempenhando papel pioneiro no 

desenvolvimento das disciplinas modernas. Estes últimos resultaram das transformações 

estruturais do ensino superior ocorridas entre 1750 e 1850 (Berdoulay, 2017, pp. 1-28). Isso 

levou à integração das atividades de produção e ensino do conhecimento nas universidades de 

forma especializada e profissionalizada. Universitários iam cada vez mais contratados como 

instrutores nas novas Escolas do Estado (École des Minas, École de Santé, École Polytechnique, 

École Normale Supérieure, etc.), todos à serviço da República. 
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O que queremos destacar é a proximidade da Geografia como ciência de síntese (tal 

como era entendida na época) com a especialização do saber e a movimentação geral para a 

divulgação e a sistematização de novas teorias. Esse era o aporte necessário para justificar 

cientificamente o estudo da geografia. Mas há quem questione os motivos científicos para 

justificar esse campo na universidade, pois era insípida para o despontamento científico da 

época, seu empirismo limitando as possibilidades (Capel, 1981, p. 111). Dentro das 

universidades era considerada uma disciplina prática fornecedora de dados para políticos, 

comerciantes e para o público em geral, útil aos historiadores e à História. Assim, no caso 

francês, com a Societé de Geógraphie voltada para explorações e viagens; a obra de Humboldt 

repercutindo muito entre físicos e naturalistas; e a Geografia Física associada à Geologia e 

concorrendo com a Fisiografia, era mais provável que assuntos geográficos fossem 

incorporados por outros campos do que se constituir como um próprio (Ribeiro, 2009, p. 24) 

Mas isso aconteceu, e para uma aproximação mais razoável, extraímos elementos 

contundentes para compreender o momento em que surgiu uma geografia acadêmica na França, 

prestando atenção ao contexto político e social da época. Uma cadeia de eventos deixava 

manifesta a utilidade de se saber geografia e condições políticas especiais, conjunturais, 

ideológicas e temáticas explicam o surgimento de cátedras de geografia junto de uma forte 

presença no ensino primário.  

Se tomarmos esse contexto de surgimento dentro de uma lógica “extracientífica”, 

assume-se de que não se trata necessariamente de uma suposta sequência evolutiva do 

conhecimento (Escolar, 1996, p. 50). Interpreta-se também que a geografia como ciência 

autônoma na Europa foi resultado de um “um processo histórico caracterizado pelas 

necessidades políticas (defesa, ordenamento e expansão do território) e ideológicas (criação e 

reprodução da identidade nacional) provenientes das demandas de gestão dos Estados 

Modernos” (Ribeiro, 2009, p. 20). Enfim, assumimos que para tomar a forma de uma disciplina 

acadêmica autônoma, i. e, para ser uma prática institucionalizada promotora – em teoria – de 

um conhecimento objetivo sobre realidade, e com isso criar estruturas estáveis para a produção 

de geógrafos, o conhecimento geográfico encontrou na França ambiente favorável para seu 

florescimento.  
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1.2. Escola Regional Francesa, “fábrica” de geógrafos 

 

Entre 1870 e 1871, a França e a Prússia se engajam em uma disputa sangrenta com 

saldo de 250.000 civis mortos. O reflexo dessa trama envolvendo dois impérios e uma nação 

em vias de constituição terminará com o poderio militar de Bismark destruindo o do então II 

Império francês que, destroçado, capitula em 1871. A imagem internacional da França ficara 

abalada e muitas de suas fraquezas vis-à-vis seu vizinho foram expostas (Berdoulay, 2001, p. 

48-52; Escolar, 1993, 49-52).  

No séc. XVI, o que hoje conhecemos como Alemanha era uma mistura de províncias, 

feudos, reinos, cidades livres, que proibia qualquer tentativa de articulação de pontos 

desconexos em nome de uma unidade hegemônica para os povos germânicos, que viviam sob 

o rótulo de Sacro Império Romano-Germânico (Ribeiro, 2009, p. 20), situação distinta da 

encontrada do outro lado do rio Reno, onde uma nacionalidade francesa estava em formação, e 

cujas fronteiras ficaram “estáveis” após a Revolução de 1789.  

Napoleão Bonaparte, na base de sua ideologia expansionista e de sua cruzada visando 

dar um novo sentido social e político a esse território, em 1806 faz da então Prússia, que era a 

“soma de uma fraca burguesia, territórios desarticulados, permanência de estruturas feudais e 

carência de um poder central”, um alvo direto de suas ambições (Ribeiro, 2008, p. 40). Mas 

dentro dessa dinâmica tão característica do modo de produção capitalista, esse período 

napoleônico atuou no sentido de fomentar uma resposta germânica romântica e nacionalista, 

que visava a construção de uma identidade nacional. Seguindo a criação da Confederação 

Germânica, a Revolução de 1848, a União Aduaneira de 1834, a Prússia de Bismarck e suas 

guerras de 1864 e 1866, nascia pouco a pouco uma força antagônica à hegemonia francesa. 

Nota-se que o território sempre foi elemento de conflito10. 

Para os franceses, como resultado da derrota retumbante na chamada guerra franco-

prussiana, o abalo foi violento tanto no campo político quanto no econômico. O Tratado de 

 
10   Paul Claval explica essa afirmação da seguinte forma: “Essa Geografia alemã tem um problema político 

que não é o mesmo que o da França. Na França o problema é: nós conhecemos as fronteiras? Como, no interior 

dessas fronteiras, um povo nasceu? Na Alemanha, a ideia de nação está ligada pela língua alemã. É uma concepção 

étnica. O problema é: onde se deve fixar as fronteiras da Alemanha que acaba de nascer para que toda a etnia alemã 

faça parte do Estado alemão? Vocês veem que os problemas a serem resolvidos não são os mesmos. Eu creio que 

é isso que explica, a partir dessa base comum, oposições consideráveis. (...) Eu creio objetivamente que foi Ratzel 

que inventou a Geografia Humana. Ele criou o termo que não existia. Até então, 1882, não haviam pessoas que 

falassem de Geografia Humana. Ele fala de Geografia Humana para relacioná-la com o meio”. (Claval, 1996:199 

apud Ribeiro, 2008, p. 41n) 
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Frankfurt de 1871, obrigou a França logo após a rendição a pagar opressivos cinco milhões de 

francos-ouro (com o Norte ocupado militarmente até que a dívida fosse paga), além de ter de 

aceitar uma nova demarcação que tomava 14,496 km2 de seu território; o que significava ceder 

zonas mineiras e siderúrgicas, as províncias de Alsácia e Lorena, fartas em carvão e minério de 

ferro do seu extremo Leste11. Para a Alemanha, o contrário, essa região era o impulso de que 

precisava para plena industrialização e avanço econômico. Na intensa construção de ferrovias 

– ligando áreas fabris às zonas fornecedoras de matérias primas – os minérios dali eram então 

explorados pelos alemães. Em um processo de intensa industrialização, a equação logo resulta 

em uma corrida imperialista (Ribeiro, 2009, p. 22). 

Tão relevante como a essa situação econômica, é a psicologia defensiva que tomou 

conta de setores da população francesa. Além da aviltante derrota, das perdas territoriais e da 

ocupação militar, a coroação do II Reich acontecera dentro do Palácio de Versalhes, o que foi 

uma centelha para a excitação de um sentimento nacionalista francês. Esses e outros fatores 

relacionados teriam dado origem a um “revanchismo” (o que inclusive responderia pela 

conveniência de um curso como o de Geografia, como um soldado na batalha contra o desafeto 

alemão). As disputas pelo poder entre republicanos e monarquistas, sejam liberais ou 

conservadores, reacionários ou progressistas, porém, não refletiram de fato uma busca por 

“vingança”. Os republicanos em particular se venderam como representantes da paz para 

alcançar seu objetivo eleitoreiro. A grande parte dos que disputavam o poder se preocupava 

mais com as razões da derrota do que com o “inimigo”, e esse aparentemente era um ponto de 

concordância entre essas elites políticas12. Assim, apesar da diversidade de pensamento dos 

envolvidos, a Terceira República se inicia com a missão de recuperar a “glória perdida”. 

 
11  Cf Michael Heffernan (2001), History, Geography and the French National Space: The Question of 

Alsace-Lorraine, 1914-18. 
12  A ideia de um “revanchismo” se pauta muito na imprensa do período, que incitava o ódio contra a 

Alemanha ao mesmo tempo em que clamava pela atitude nacionalista. Chrastil, por exemplo, contesta esse 

sentimento tomado de maneira ingênua quando defende que o Império Alemão não era o foco da animosidade dos 

políticos franceses, e que na verdade os prussianos eram os instrumentos da derrota e não os culpados por ela. 

Como o problema residia na suposta debilidade francesa frente ao seu vizinho, um ressentimento cego era política 

e diplomaticamente desvantajoso. Ainda, de acordo com a autora, a ideia de “revanchismo” é questionável: se trata 

a rigor de um “mitologizado objetivo nacional”, que não explica de fato o que estava em jogo; a grande imprensa 

e alguns debates acadêmicos da época demonstram que o termo em si não passava de um discurso político. 

Algumas das estratégias e políticas concretizadas revelam que essa “polêmica” ficava apenas confinada a “homens 

de letras e ciência” e que o “desejo de vingança” tinha mais a ver com o nacionalismo e xenofobia exacerbados de 

alguns setores. A política internacional francesa, então, foi bastante variada quanto à extensão de sua popularidade, 

nos seus objetivos precisos, no que tange às persuasões partidárias (políticas ou intelectuais) e na extensão dos 

movimentos organizados para promovê-la. (Chrastil, 2004, 279)  
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Nesse contexto de reação, algumas sociedades geográficas são criadas a partir 1870 e 

serviram como grupos de pressão política. A geografia produzida aí era basicamente a mesma 

que daquela da Societé de Géographie, em sua maioria meramente utilitarista: orientava a 

exploração territorial, fabricava informações sobre o estrangeiro, auxiliava a administração ou 

para a gestão dos interesses das colônias, e assim por diante. Em suas publicações, palestras e 

pelo dinheiro levantado para a exploração, essas sociedades propagavam a ideia colonial. A 

França foi tomada por uma espécie de “frenesi geográfico” (Ross, 1988, p. 83) que provocou a 

saída de boletins acadêmicos como o L'Explorateur: Journal géographique et commercial 

(1875) ou o La Revue de Géographie de Ludovic Drapeyron13, bem como a abertura de uma 

“Escola Superior” de geografia em Paris. De fato, a década posterior a 1871 viu nascer na 

França mais de 12 sociedades de geografia, reunindo cerca de 10 mil aderentes.  

Esse desenvolvimento deve ser visto como parte integrante do triunfo da burguesia e 

responde às conquistas coloniais francesas, principalmente a da Argélia (Berdoulay, 2017, p. 

94). É claro que nem todos os geógrafos partilharam dessa ortodoxia, como talvez foi o caso de 

Elisée Reclus ou Jean Dresch, mas não podemos principiar esse debate aqui devido ao nosso 

escopo, que é bastante limitado. Em um contexto internacional marcado pela agudização do 

nacionalismo, as respostas francesas serão variadas, mas os objetivos convergem. Nacionalismo 

e imperialismo não se separam nesse contexto. As burguesias ainda são essencialmente 

nacionais e seus interesses convergem diretamente com o Estado14.  

O fato de a Alemanha ter se tornado líder em muitos campos, da indústria à ciência, 

precisava ser tratado. A opinião pública geral foi convencida de que a derrota e suas 

 
13  Sobre a importância desse geógrafo nesse processo de ossificação da geografia universitária, Numa Broc 

disse: “Numerosas Sociétés de Géographie são criadas nas províncias e vulgarizam o conhecimento da terra por 

razões comerciais ou coloniais. No entanto, o verdadeiro “apóstolo da geografia” no início da Terceira República 

é Ludovic Drapeyron. Já em 1875, etenta puxar o ensino da geografia para longe dos historiadores e quer 

estabelecer a nova ciência ao redor da “topografia”; participa em 1876 na criação da Société de Topographie, que 

transforma a geografia em ciência natural; a partir de 1877, reúne em torno de sua Revue de Géographie todos os 

geógrafos franceses, universitários ou não. Finalmente, cuida do ensino universitário, que continua a ser muito 

tradicional, mas os seus projetos de uma École nationale de Géographie e de uma agrégation especializada (1884-

1885), apoiada pelas Sociétés de Géographie, são rejeitadas pela Universidade de Sorbonne. Geógrafos 

universitários só se desenvolverão após 1890”. (L'établissement de la géographie en France ; diffusion, 

institutions, projets (1870- 1890)) 
14  Muito diferente é a opinião de Berdoulay (2001) que a argumenta que a importância do movimento 

colonial deve ser avaliada em relação a questão da reconstrução nacional, e não em relação ao crescimento do 

imperialismo capitalista. Concordamos, porém que a aquisição de colônias, como diz, surgiu como uma das 

soluções para fortalecer o país, compensando suas perdas territoriais, e que a expansão colonial foi amplamente 

promovida com argumentos envolvendo uma mistura de orgulho nacionalista, humanitarismo e utopias 

econômicas (Berdoulay, 2001, p. 51).  
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consequências foram o resultado das falhas de sua instituição educacional: essa era inferior à 

alemã. Esse “sentimento da época” (Berdoulay, 2001, 2017; Ribeiro, 2008, 2009), responde em 

parte pelas respostas acadêmicas ao desafio que a recém-unificada Alemanha representava no 

campo político, econômico e intelectual. Além de ser um reflexo das motivações e do impulso 

colonialista, sobretudo, esses acontecimentos deixaram evidentes as vantagens do 

conhecimento geográfico: um dos motivos da derrota francesa para a Alemanha, país cujos 

mapas teriam sido muito superiores.  

Além da França se lançar junto a outros países europeus a uma corrida para tomar 

territórios, a partir das últimas décadas do século XIX, sua população sofre forte interferência 

em suas bases ideológicas em forma de políticas públicas, de incentivos a algumas atividades e 

através da educação. Outro acontecimento de proporções dificilmente calculáveis, devido à 

escala que alcançou no nível simbólico, foi a Comuna de Paris de 1871, que alertara para a 

urgência de enterrar qualquer ideologia anti-republicana que ameaçasse a nova realidade 

política. Chacinado esse levante proletário pelo exército da República, virtualmente não havia 

mais lideranças contra-hegemônicas, o que ainda assim foi insuficiente: não bastava sufocar o 

perigo que ela representava às forças tradicionais burguesas, mas também era necessário 

assentar as bases de uma renovada consciência nacional, onde os interesses de classe da elite 

republicana prevalecessem. Nesse sentido, o simbolismo representado pela Comuna será 

também a substancia da realidade política dessa terceira fase republicana, principalmente 

através de uma política educacional (Escolar, 1996, pp. 49-81). Na esteira das reformas no setor 

educativo que ocorriam em todos os países industrializados europeus no séc. XIX, o caso 

francês tipifica uma “verdadeira cruzada para a formação de uma renovada consciência 

nacional” (Escolar, 1996, p. 50).  

Nesse sentido, não se pode falar do desenvolvimento da geografia na Europa durante 

a segunda metade do século XIX, sem a destacar a importância que essa adquiriu junto ao 

movimento de modernização através da escolarização.  

Essa política de instrução pública da República tentou levar adiante a ciência e a 

formação dos cidadãos. Pedagogia e ciência transformando a universidade. De um lado a 

universidade deveria assegurar a formação de professores de diferentes graus de ensino15; de 

 
15   Em 1877, foram criadas as maîtrises de conférences para prover quadros docentes aos numerosos 

estudantes (Robic, 2013, p. 12) 
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outro, o desenvolvimento das carreiras universitárias se vê ligado à contribuição ao progresso 

científico. Nesse sentido, um “imperativo científico” muito apoiado no positivismo governa 

tanto o curso de geografia universitária quanto o corpo das disciplinas desenvolvidas ou criadas 

na Universidade.  

Por sua vez, as relações entre ciência geográfica e o ensino ocorreram, na França, no 

nível mais prático:  

 

Para os reformadores do ensino (...) a disciplina universitária que deve responder à 

demanda de ensino de geografia deve ser modesta (...). Inspirado na doutrina liberal, 

este programa exige pouco investimento intelectual. Fornecedora de dados à história 

e à economia política, a geografia é, sobretudo, um inventário localizado de espaços 

e de recursos. Nestas condições, se o “imperativo escolar” é um convite à adoção de 

uma carreira de geógrafo, esta é pouco exigente no plano científico. (Robic, 2013, p. 

11) 

 

Entre 1880 e 1890, sociedades geográficas fora da metrópole francesa faziam lobby 

para a criação de cursos de geografia (Berdoulay, 2017, p.63). Tentou-se desenvolver o ensino 

de geografia em todos os estágios e instituir uma Escola Nacional de Geografia, que não se 

materializou. Também havia dificuldade em recrutar professores escolares para o curso. É nesse 

contexto que emerge o poder universitário. Dentro da universidade, a estratégia dos geógrafos 

foi apoiar-se na presença prévia da “geografia histórica” nas Faculdades de Letras enquanto 

iam se autonomizando, ao mesmo tempo, em que deviam se aliar aos historiadores 

universitários, tentando se distinguir desses. Essa “delicada política de equilíbrio que lhe 

permitiu afirmar sua autonomia, os geógrafos também tiveram que se distanciar dos “cientistas” 

– particularmente dos geólogos, os naturalistas mais imperialistas em relação à geografia” 

(Robic. 2001, p. 13). 

Será Paul Vidal de La Blache e os círculos que se formaram ao redor de sua proposta 

geográfica, de qualquer forma, os principais responsáveis por dar uma forma universitária para 

a geografia na França, que, no caso, se concentra nas características físicas, e não tanto em 

dimensões sociológicas. Vidal estava na linha de frente dos acadêmicos cuja formação inicial 

possui mais vantagens frente ao imperativo “científico” e que sem hesitar adotam a estratégia 

universitária para o desenvolvimento da geografia. Nessas circunstancias, numa mistura de 

admiração e revanchismo, os padrões alemães eram aceitos seletivamente, “descobriu-se que 

os vidalianos foram os que demonstraram maior admiração pela geografia alemã” (Berdoulay, 

2001, p. 50).  
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Mas existia uma demanda por ideias particulares, isto é, referências a Ritter, 

Humboldt, Oscar Peschel e Ratzel, entre outros, por exemplo, eram comuns nos textos 

franceses, enquanto a outras obras não (Mercier, 1995, versão em português). É possível a 

afirmar com segurança (e apoiados nas interpretações dos geógrafos que vimos citando ao longo 

dessa sessão) que a ciência alemã estabelecera os padrões de escolaridade, medidos pelo seu 

critério. A formação, institucionalização e profissionalização da geografia vidaliana seguiram 

esse modelo.  

Finalmente, o processo de institucionalização dessa disciplina na universidade 

francesa, acompanhado da criação de uma reputação internacional, está diretamente ligado a 

mecanismos legitimadores como a criação de periódicos para divulgar os trabalhos e o discurso 

produzido pelos geógrafos. No caso da geografia feita na França, a estratégia só se consolida 

com a criação dos Annales de Géographie, o verdadeiro responsável por formar um grupo que 

se reconhecerá vidaliano, produtores de conteúdo próprio e composto por 

 

(...) jovens nascidos a partir de 1865-1870 que se relacionam com a École Normale 

durante os primeiros anos dos Annales. Eles formarão a primeira geração de geógrafos 

universitários modernos que produzem, desde o começo, uma investigação geográfica 

defendendo teses de geografia e não mais de história, abandonando a geografia de 

gabinete e o gênero da geografia histórica para consagrar-se à geografia de campo. 

São eles: Raoul Blanchard (1877-1965), Jean Brunhes (1869-1930), Albert 

Demangeon (1872-1940), Emmanuel de Martonne (1873-1955), Louis Raveneau 

(1865-1937), Camille Vallaux (1870-1945), Antoine Vacher (1873-1920), Maurice 

Zimmermann (1869-1950) e, mais tarde, Jules Sion (1879-1940), Paul Girardin 

(1875-1950), etc. Com participações nuançadas, eles compuseram a base de uma 

equipe editorial: secretário de redação, cronista, diretor ou colaboradores da 

Bibliografia geográfica, autores, futuros diretores ... (Robic, 14-15) 

 

A institucionalização das disciplinas vai então se assentar na existência de 

oportunidades e meios para seguir uma carreira profissional como pesquisador, no próprio 

aumento numérico de pesquisadores, por meio da estruturação de especialidades científicas  

periódicos, associações, e, existindo grupo de envolvidos mais numeroso, do aumento 

significativo de dados e informações (Minteil & Romerio, 2017)16.  

Estava assim solidificada a unidade básica e hegemônica de produção e reprodução de 

geógrafos universitários na França, isto é, através de um periódico de alcance internacional o 

discurso geográfico produzido ali encontrou condições materiais de reprodução e difusão e uma 

fonte reconhecida de legitimação acadêmica. 

 
16  Texto disponível em Cair.info. Acesso em 09/07/2019. 

file:///C:/Users/Usuário/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2017-3-page-a.htm%3fcontenu=article
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1.3. Produção de conhecimento científico ou perícia profissional? Palestina ou Terra 

Prometida? 

 

Tomando o hoje centenário Annales de Géographie como porta-voz da geografia 

acadêmica francesa desde o final do séc. XIX, uma revista que sempre manteve seu caráter 

exclusivamente universitário (Robic, 2013, p. 9), temos os anos 1923-1937 como o pico de 

produtividade dessa escola, cerca de 50 anos após os primeiros esforços (McDonald, 1965, p. 

125). A grande massa de publicações desse período, por sua vez, foi de responsabilidade das 

gerações de geógrafos pós-Vidal, sendo essa uma geografia “menos inovadora que a de Vidal 

de la Blache”, e que Anne Buttimer reconhece como a “segunda” e “terceira” gerações” 

(Buttimer, 1971, pp. 136-137). É ao último grupo que Jean Gottmann pertenceria. Nessa 

sessão, falaremos de seus produtos enquanto estudante de geografia, buscando relacionar seu 

trabalho com a ortodoxia vidaliana. Para isso, a biografia de Gottmann joga aqui um papel 

especial na explicação de seu trabalho, e junto de esquemas institucionais, vínculos 

empregatícios, círculos de afinidade, referências intelectuais, entre outras variáveis, seus 

escritos podem ser melhor esclarecidos.  

Gottmann nasceu em Carcóvia, cidade ucraniana que na época fazia parte do império 

czarista russo, em outubro de 1915, numa abastada família judaica de certa influência política 

local. Lê-se em Sanguin (2017, p. 24) que “a família, Gottmann da parte materna, oriunda de 

Amsterdã, e Arlezorov da parte materna, de Arles, na França, professava a religião judaica (...) 

seu bisavô é o rabino da Carcóvia e seus avós são ricos”. Kelman Gottmann, o avô, era sócio 

de uma fábrica de locomotivas (aparentemente um grande negócio na época, em vista da 

“intensa construção de ferrovias” que ocorria naquele lugar desde o final do século XIX17). 

Em um período onde os pogroms eram comuns numa Rússia czarista, em meio a uma crise 

migratória de poloneses, letões, judeus fugindo dessa mesma Rússia18, com dois anos de idade, 

 
17  C.f Prévelákis, Georges. Jean Gottmann: Un pionner de la géographie politique, 1996; Mais informações 

sobre a “intensa construção de ferrovias” daquele período e a importância econômica da cidade de Carcóvia, 

localizada próxima de uma jazida carbonífera (Donets), ver Sanguin (2017). 
18  Para um quadro geral desses movimentos migratórios a partir da Rússia no período da I Guerra, ver Peter 

Gatrel (2017); o artigo traz um levantamento extenso dos dados produzidos por comitês nacionais dessa época e 

enfatiza a criação, durante a guerra, da categoria de refugiado como um objeto de preocupação burocrática e 

humanitária.  
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em meio à turbulência da Revolução de 1917, seus pais são assassinados e a única opção foi 

partir19. 

Junto da irmã de seu falecido pai, Emily Gottmann e do primo de sua mãe, Michel 

Berchin, Jean Gottman deixa Sebastopol em 1919, na Criméia, e atravessa o Mar Negro num 

navio norueguês em direção à Constantinopla, no norte turco (Muscarà, 2003). Ali estavam 

cerca de 25.000 refugiados judeus, recentemente deportados e também vindos da Rússia. 

Passados alguns meses, conseguem outro navio que os levaria à Marselha. Essa travessia 

mediterrânea terminaria no 14º distrito da capital francesa, em agosto de 1921, onde ficaria 

pelos próximos 20 anos20. 

Depois de ter renunciado a carreira rabínica, o jornalista Michel Berchin devotou sua 

vida a apoiar apaixonadamente o sionismo. Em Paris, trabalhava como crítico de arte e música 

em um jornal russo, o Poslednya Novosti (em 1924, Berchin ainda se tornaria ainda o editor 

do Rassviet, um famoso panfleto sionista de boa circulação na Europa ocidental) e era 

proprietário de um albergue que recebia judeus refugiados. Nesse lugar, Emily e Michel, 

ambos favoráveis às orientações sionistas, criaram a criança numa atmosfera poliglota, que 

acolhia artistas, músicos, escritores, ativistas, políticos judeus e acadêmicos americanos21. A 

imersão nesse ambiente a que foi exposto obviamente esculpe seu caráter, e quando se torna 

um estudante de geografia, mais tarde, vai demonstrar bastante interesse em tópicos que 

envolvem a questão judaica. 

Nos anos 1920, Gottmann foi secundarista na Lycées Montaigne e em Saint-Louis, 

conhecidos centros de estudo primário e secundário parisienses, de onde seu professor René 

 
19  O motivo da fuga mais imediato, talvez seja o exposto por Sanguin: “Depois da Revolução de Fevereiro 

de 1917, que pôs fim ao Império Russo, a Ucrânia conheceu período muito conturbado: a ocupação alemã, a guerra 

civil entre bolcheviques e o Movimento Branco, a ocupação francesa em Odessa e Sebastopol, um governo 

bolchevique na Carcóvia e um governo democrático reconhecido pelos aliados em Kiev. A partir da Revolução de 

Outubro, a Carcóvia torna-se uma fortaleza bolchevique. A família Gottmann passa rapidamente a conviver com 

os distúrbios gerados pela complicada situação da Ucrânia. (...) A ampla casa da família Gottmann que está 

localizada na rua Tchaikovsky, 11, sofre um ataque noturno por um grupo de soldados do exército vermelho, que 

acusa Kelman Gottmann de possuir documentos contrarrevolucionários e tentam confisca-los. Kelman esconde 

Jean (...). Enquanto isso, todos os outros ocupantes da casa estão confinados em um cômodo (...) vigiados por 

homens armados. De acordo com Muscarà, tiros foram ouvidos e as pessoas que estavam no quarto foram mortas. 

Entre elas, estavam a avó de Jean, esposa de Kelman, e seus pais, Elie Gottmann e Sonia-Fanny Ettinger. Os dois 

únicos sobreviventes (...) foram o avô Kelman e o pequeno Jean, que tinha pouco mais de 2 anos”. (SANGUIN, 

2017:52) 
20  Todas as informações sobre seus primeiros anos encontram-se em Muscarà (2003); ver também Silva 

2017, p. 23-50. 
21  Entre estes: Pavel Milyukov, político e historiador liberal russo, o artista modernista Marc Chagall, e o 

líder da revisionista União Sionista, Wladimir “Ze’ev” Jabotinski. Cf. Ron Johnston, 2016. 
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Clozier (1888-1987), costumaz colaborador dos Annales de Géographie, o levou para a 

Sorbonne. De sua preferência inicial por Direito, logo foi apresentado aos estudos em 

Geografia, que ainda era ensinado junto da história. Em 1931, Clozier leva-o à Albert 

Demangeon (1872-1940), seu amigo no Institut de Géographie de Paris e discípulo direto de 

Vidal, responsável por treiná-lo na tradição hegemônica do pensamento geográfico francês. 

Ainda, no mesmo Instituto, a “meca” da geografia feita na França desse período, também foi 

aluno, em suas palavras22, de Emile-Félix Gautier, Emmanuel de Martonne, Jules Sion, André 

Cholley e André Siegfried; alguns dos mais reconhecidos e expressivos pesquisadores dessa 

fase clássica francesa e alunos diretos de Vidal.  

Vimos que o ensino de geografia foi um elemento importante na agenda da terceira 

República e as instituições responsáveis em formar professores para o primário e secundário se 

consolidaram nesse período (ver 1.2). Desde o início do séc. XX, completar uma pesquisa 

original para o nível de doutorado era o maior objetivo profissional de qualquer estudante de 

geografia. Gottmann só conseguirá esse título na década de 1970, em outras circunstancias, mas 

em 1935 precisou produzir uma monografia regional para avançar na Sorbonne como mestre. 

Para conseguir esse diploma, Demangeon propôs que Gottmann investigasse o 

suprimento de alguns gêneros alimentícios em Paris, o que jamais aconteceu. A fim de encontrar 

o tema de pesquisa, Demangeon sugere alguns assuntos de interesse da corporação de geógrafos 

franceses, segundo seu entendimento, sendo o tema da irrigação em países áridos do 

Mediterrâneo o escolhido23. Combinado que a agricultura Palestina seria o objeto principal de 

estudo, ali poderia comparar o aprendido na Sorbonne com a realidade vivida no campo. Mas 

antes de adentramos nesse e outros textos de mesmo tópico, é interessante olhar para seu ritmo 

de produção ao longo da década de 1930. 

Nessa época, era bem provável que um estudante sorbornneano de evidente capacidade 

produtiva como Gottmann teria uma carreira acadêmica tradicional e exitosa, ao estilo da forma 

habitual de progressão acadêmica daquele período e lugar. Parecia mesmo ser o caso: até 1940 

foram 55 textos (mesmo que a maioria fosse pequenas notas de duas ou três páginas), 

participando também de projetos importantes com Demangeon e dando aulas como assistente 

e substituto nessa casa. Assim, pelo estudo da economia, indústria e agricultura da URSS 

 
22  DICKINSON, Robert (1969). The Makers of Modern Geography. pp. 241-253. 
23  Ibidem, p. 247. 
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(Turquestão, Uzbequistão e Sibéria principalmente), recursos e matérias-primas de diferentes 

lugares do leste europeu, alguma coisa sobre a geografia rural da França (também da Suécia) e 

a irrigação nas zonas áridas do Levante (parte do Oriente Médio limitada a Oeste pelo 

Mediterrâneo, à Leste pelo Deserto da Arábia setentrional e pela Mesopotâmia). Outros 

assuntos, como imigração (russa para o Paraguai) e comércio, também apareciam; todos, exceto 

os que escreveu especificamente sobre a Palestina, que também fica no Levante, eram baseados 

em fontes secundárias. Fluente em russo, ainda resenha alguns livros sobre economia, 

circulação e questões energéticas da URSS, todos esses publicados nos Annales24.  

Essa atividade faz parte de uma lógica bastante clara: da divisão de trabalho 

acadêmico dentro do Instituto. É claro que inclinações pessoais contam, mas basicamente 

todos estudantes de geografia ficavam com regiões periféricas e assuntos “menores”, que 

exigiam menor fôlego de investigação. Muitas vezes os estudantes também eram “escalados” 

para investigar lugares vistos como periféricos para reunir informações que fossem úteis aos 

pesquisadores mais experientes; e assim, os mestres da geografia e seus pupilos contribuíam 

à missão dos Annales de propagar uma leitura de mundo de qualidade francesa (Claval, 2014, 

p. 12). 

Seguindo as práticas de Demangeon, Gottmann tomara o trabalho de campo como 

parte indispensável do método adotado para qualquer análise. O primeiro trabalho a partir 

dessa atitude, foram os dois meses na Palestina financiados com uma bolsa conseguida pelo 

próprio Demangeon, em 1933, oportunidade onde produz dados, muitos deles inéditos. O mais 

importante, a partir das informações colhidas, é que produzirá consequentemente um discurso 

geográfico sobre esse território, característica que se conecta diretamente às suas predileções 

pessoais.  

Seus textos “palestinos” (que serão identificados nessa sessão somente pelo ano, e 

quando necessário a página), são os mais interessantes do ponto de vista das ideias ali contidas 

e dos procedimentos que lançou mão em sua análise, se comparados com qualquer outro 

produto desse mesmo período. Esses são sem dúvida frutos da escola regional francesa, pelo 

tema e pela forma de abordagem; mas também de sua própria sedução por esse lugar. Mesmo 

que os estudantes não tivessem muita margem para escolha, Gottmann conseguiu esse tópico, 

 
24  Uma lista completa de todas as publicações de Gottmann, desta época e adiante, pode ser encontrada em 

Muscará (2003), The complete bibliography of Jean Gottmann.  
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ao invés da proposta inicial do seu professor, provavelmente pela anuência a qualquer um que 

se dispunha a estudar o Mediterrâneo25. Em todos os casos, se vê bastante manifesta a tessitura 

militante desses textos, que manifestadamente discutem as possibilidades de assentamento e 

de cidades para judeus no território palestino tomando um partido político-religioso, sendo o 

mote de todos os trabalhos uma discussão que gira em torno das condições de irrigação dali. 

O material é proveitoso para sacarmos algumas conclusões sobre o fazer científico.  

De forma um pouco utilitarista, em 1932, Demangeon tinha proposto que Gottmann 

estudasse a distribuição de leite em Paris, mas haviam outras possibildades26. Na ocasião, o 

professor fala de alguns problemas práticos que seriam importantes para os geógrafos, 

problemas para onde esses poderiam (ou deveriam) direcionar a atenção: (1) “o que fazer” com 

as descontroladas concentrações demográficas e a insegurança alimentar na Ásia oriental; (2) 

discutir as relações entre brancos e negros; (3) encontrar um modo de ampliar as áreas irrigadas 

em terras áridas sem saturar a terra com acúmulo de sal; (4) e como “guiar” o crescimento das 

grandes cidades (Dickinson, 1969, pp. 233-234). Acolhendo as sugestões, a preferência foi pela 

agricultura e irrigação, a terceira das opções. A partir da pesquisa de campo de 1933, sua leitura 

geográfica da Palestina (Britânica, na época) é explicitada em nove artigos publicados entre 

1935 e 193927. Sua dissertação, L’irrigation en Palestine (1935), em primeiro lugar é um 

trabalho que justifica os assentamentos judeus na Palestina (e o consequente aumento 

demográfico de algumas áreas), argumentando que esses traziam consigo uma “elevação” 

econômica e cultural àquela região, e como aquele território era “desenvolvido” e “qualificado” 

com sua permanência. Será com essa monografia regional, no melhor estilo da tradição francesa 

de geografia, que Gottmann avançará na Sorbonne28.  

O argumento desse trabalho é simples: não seria a aridez o determinante para o 

desenvolvimento das colônias judaicas, mas sim sua capacidade de usar a água disponível. 

Iniciando com um quadro geral a partir dos aspectos físicos, faz uma diferenciação das áreas 

 
25  Ver LIRA para o interesse dos geógrafos franceses pelo Mediterrâneo  
26  Essas possibilidades, acreditava Demangeon, não puderam ser desenvolvidas por sua geração. C.f 

DICKINSON, Robert, The Makers of Modern Geography,. C.f HARPER, p.13 
27  Cinco deles foram consultados: L'irrigation en Palestine. Annales de Géographie, 44: 143- 61; Orient et 

Occident: Problèmes Palestiniens, L'information Géographique, 1, (1): 5-12; Une carte de l'aridité en Palestine, 

Annales de Géographie, 45:430-3; The pioneer fringe in Palestine settlement, Possibilities South and East of the 

Holy Land, Geographical Review, 27: 550-65; L'homme, la route et l'eau en Asie Sud-Occidentale, Annales de 

Géographie, 47: 575-6. 
28  GOTTMANN, Jean. L’irrigation en Palestine. Annales de Géographie, 1935. Esse texto de 18 p., o qual 

tive acesso, é na verdade o resumo de sua dissertação.  



37 

 

mais áridas das mais úmidas cartografando o clima, a hidrografia e a agricultura, para então 

abordar a irrigação dessa porção do Levante, destacando os produtos agrícolas ali produzidos 

(Gottmann, 1935; 1936a; 1946b; 1937). Paralelamente, condena o nomadismo e o “arcaísmo 

tecnológico” árabe, defendendo que somente através de sistemas de irrigação modernos seria 

possível o aproveitamento máximo da capacidade hídrica em todo o território; utiliza para 

tanto o artifício de comparar a técnica trazida pela colonização judaica com a tradicional árabe, 

em termos de novo vs obsoleto. Ao cabo do texto, fica evidente que está defendendo, na 

verdade, que graças à cultura dos “colonizadores judeus”, graças ao seu dinheiro, tecnologia 

e mão de obra, aquele lugar (“subdesenvolvido”) poderia progredir rapidamente.  

Mas Gottmann não estava escrevendo com base em uma abstração, mas sim de uma 

entidade política real no Oriente Médio, que na época estava sob domínio militarizado por 

parte dos ingleses. Resumindo a situação política desse lugar, findada a I Guerra em 1918, 

depois de cinco longos séculos é finalmente quebrada a soberania otomana sobre o território 

palestino, ao passo que se estabelece um domínio político-militar britânico até 1948, na 

ocasião da fundação de Israel. Gottmann, que redige sua dissertação dezoito anos após o início 

desse Mandato, observa entusiasmado o crescimento dos pontos de assentamentos. Exalta 

nomes como o do banqueiro britânico Edmond de Rothschild (1935, p.149), um dos principais 

apoiadores privados por detrás dos assentamentos judeus (os Yishuv, no hebráico) e dono do 

capital que alimentou a criação de algumas empresas sionistas. Como nos conta Gottmann, 

Rothschild financiou o primeiro grande Yishuv, o Colony of Petach Tiqva de 1878, hoje uma 

cidade israelita (Petach Tiqva) a oeste de Tel-Aviv, fundada na época por judeus ortodoxos, e 

que viria a se tornar uma referência permanente nesse propósito; ainda foi o principal 

mantenedor da Palestine Jewish Colonisation Association29, estabelecida em 1924, que não 

por acaso desempenhou papel crucial na institucionalização do futuro Estado Sionista (1935, 

p. 150).  

O contexto histórico e geográfico ainda joga luz sobre elementos tópicos centrais de 

seus textos, e os elementos vão da escala pessoal a dos Estados. A Palestina que Gottmann 

 
29  A Jewish Colonization Association (JCA ou ICA) foi fundada pelo milionário bávaro Maurice de Hirsch 

em 1891 e seu escopo era assentar os judeus fugidos da Rússia e da Romênia na Argentina. Hirsch morre em 1896 

e a JCA passa a fazer o mesmo trabalho nas colônias palestinas. Em 1899, Rothschild usa esse nome para “suas” 

colônias na Palestina e envia mais de quinze milhões de francos à administração da JCA. Em 1924, o ramo que 

lida com as colônias na Palestina foi reorganizado como Palestine Jewish Colonization Association (PICA), sob a 

direção de James Armand de Rothschild, seu filho. Cf NORMAN, Theodore. An Outstretched Arm: A History of 

the Jewish Colonization Association. London: Routledge & Kegan Paul, 1985. 
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visita em 1933, era uma mistura bastante tensa que envolvia judeus, árabes e países 

industrializados europeus numa luta por independência e por nacionalidade, onde somente 

interesses particulares prevalecem, como esclarece Jessica Solodkin (2015). Discussões, 

negociatas e promessas não cumpridas estão na gênese de um dos mais sangrentos conflitos 

dos últimos séculos, ainda, até os dias de hoje, longe de terminar. A presença de França, 

Inglaterra e Rússia no Oriente Médio pós I Guerra, impôs esferas de influência e controle 

direto sobre o Oriente Médio árabe. O tratado Sykes-Picot (tratado informal que só se realiza 

com o fim do império Otomano, em 1916), definia grande parte da bacia do rio Jordão, a 

Jordânia, o sul do Iraque, os portos palestinos de Haifa e Acre para a Grã-Bretanha; o sudeste 

da Turquia, o norte do Iraque, Síria e Líbano para a França; e Istambul, a Turquia e distritos 

armênios para a Rússia.  

Como explica o historiador Howard Sachar, em um contexto de ascensão antissemita 

na Europa, Theodore Herzl, o “fundador do sionismo político moderno” (1936, p. 8), defende 

a criação de um lar nacional judaico através de seus textos e palestras, e no Primeiro Congresso 

Sionista em 1897, em Basileia, deliberou-se que os judeus deveriam tomar a Palestina, a antiga 

Terra Prometida aos judeus pela Bíblia, a despeito de quem estava lá. Seguindo algumas 

negociatas entre sionistas e britânicos acaba-se por oficializar esse Lar Nacional Judaico, 

projeto que foi defendido como “solução para o sofrimento e a discriminação judaicos” 

(Sachar, 2012, p.3).  

Nos termos da Declaração de Balfour (1917), os britânicos, olvidando-se dos acordos 

feitos antes com os árabes quanto às reinvindicações por soberania nacional, assumem seu 

apoio para que a Palestina, cuja população era 87% árabe, fosse o destino do projeto. Esses 

forneceriam a administração, a burocracia necessária, e ainda uma “segurança” aos habitantes 

da Palestina30; pelo contrário, ficou claro que conciliar sensibilidades étnicas e religiosas do 

lado árabe e do judeu, ou ainda, conciliar metas sionistas e às vontades nacionais da maioria 

árabe da Palestina, era impossível. No início do mandato, a Inglaterra tinha sob controle um 

território no Oriente Médio aleijado economicamente e ainda mais empobrecido pelos estragos 

 
30  Em carta ao poderoso “Lord” Walter Rothschild, Arthur James Balfour, um secretário do executivo, diz: 

“O governo de Sua Majestade vê a favor do estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e 

fará todo o possível para facilitar a consecução desse objetivo, ficando claro que nada será feito que possa 

prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias existentes na Palestina, ou os direitos e status 

político desfrutados pelos judeus em qualquer outro país. Disponível em: https://mosaicmagazine.com/essay/the-

forgotten-truth-about-the-balfour-declaration/. Acesso em: 05/06/2019 

https://mosaicmagazine.com/essay/israel-zionism/2017/06/the-forgotten-truth-about-the-balfour-declaration/
https://mosaicmagazine.com/essay/israel-zionism/2017/06/the-forgotten-truth-about-the-balfour-declaration/
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da guerra. Como Gottmann também tenta demonstrar, ali existia uma fraca indústria, comércio 

inexpressivo e as potencialidades naturais (recursos minerais, sua hidrografia) quase 

desconhecidas; ainda, se tratava de um lugar debilitado pelo “caos administrativo e pela fome”, 

em suas palavras (1938, p. 561).  

Sem qualquer possibilidade e ajuda para superar a antiga dominação otomana e 

convivendo com uma maciça migração para seu território, porém, governos locais foram 

submetidos a todo tipo de ingerência externa. Os britânicos trouxeram sua lei e sua ordem 

econômica, junto de um sistema de governo de representação cristã, além de substituir o 

código criminal otomano por sua própria legislação; fizeram reformas educacionais e 

desenvolveram departamentos de agricultura e saúde pública (1935). Mas também é fato que 

os pontos judeus do território iam crescendo a despeito desse governo: cidades judaicas 

apareciam, fomentando o hebráico como língua falada e promovendo instituições como a 

Technion e a Universidade Hebraica. E todo o fenômeno Gottmann vai observar através do 

uso de técnicas de irrigação praticado pelas colônias judaicas, uma constatação parecida com 

a de Howard Sacha, quando conclui que o progresso ocorreu porque os judeus foram capazes 

de criar “sua própria comunidade próspera através de inovações na agricultura e tecnologia” 

(1935, p.134).  

Seu argumento principal, é verdade, foi o de insistir que os assentamentos judeus se 

destacavam pelo uso da técnica de irrigação, praticando uma agricultura intensiva em alguns 

pontos do território, sem nunca escamotear sua orientação político-religiosa.31. Mas para 

Gottmann chegar a essa conclusão, foi preciso “dar uma rápida olhada no ambiente físico e 

humano onde os eventos se desenrolam” (1936, p.5), e nos aproximamos de seu referencial 

teórico de até então. Feitas tais considerações, vejamos questões metodológicas que em seu 

texto estavam manifestas. 

O procedimento que utilizou para classificar as condições climáticas daquele território 

foi aquele elaborado por Martonne, em 1928. A equação elaborada define o índice de aridez 

de um ponto específico pelo resultado da relação entre temperatura e precipitação e serve bem 

para identificar potencialidades do solo. Esse método geoestatístico tenta estabelecer uma 

 
31  “Porque a Terra Prometida aguarda a chuva com medo e fervor sem saber o que será ou quando será, 

porque o triunfo das influências do deserto pode aniquilar em poucos dias o trabalho de vários meses, porque a 

seca condena o verão à infertilidade quando o regime térmico permite que o ano seja fértil permanentemente, é 

que parece necessário corrigir o clima através da irrigação.” (GOTTMANN, 1935, p. 144) 
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medida quantitativa para a relação entre temperatura e precipitação, que seria calculada 

dividindo a precipitação anual (P) em milímetros pela temperatura (T) em graus Celsius. Ao 

invés de estabelecer uma linha concreta dividindo o árido do semiárido, o índice parece ter 

sido desenhado para indicar o aumento da aridez na medida em que o coeficiente diminui (o 

limite de uma estepe seca ou o limite do cultivo sem irrigação, seria traçado quando o índice 

de aridez apresentava o valor de 10, por exemplo). Condições semiáridas seriam representadas 

por um valor próximo ao 22,5 enquanto o árido por um valor médio de 7,532. Essencialmente, 

o modelo pretendia deixar clara a transição de um ambiente mais úmido para outro mais seco.  

A decorrente regionalização proposta por Gottmann para a Palestina estaria de acordo 

com os índices obtido: das porções mais centrais até a meridional, e do Monte Carmel ao norte, 

tem-se a chamada planície de Caïffa-Acre, menos árida e com água suficiente, um solo pesado, 

mas fértil. Na direção sul ou a leste o índice de aridez aumenta, é onde fica o deserto de Negeb, 

Gaza no sententrião e a depressão do rio Jordão a Oriente. Assim, a partir dessa interpretação, 

fica evidente que não por acaso a planície costeira havia sido o lugar que concentrou maior 

número de assentamentos, como bem demonstra Gottmann, lembrando de que se trata de um 

território dividido entre uma porção mediterrânica e uma desértica mais seca. A partir desse 

primeira tentativa, um ano depois elaboraria uma carta final apresentando os índices de 

pluviosidade, onde diferencia o clima da costa oeste (Tel Aviv, Haifa, Netanya), de clima 

mediterrâneo, da do interior, de clima árido continental e com má distribuição de chuvas em 

todo o território (Gottmann, 1936a).  

Em outro texto (1938), agora publicado em inglês pela Geographical Review, reforça 

seu argumento lançando mão de mais artifícios envoltos por uma suposta legitimidade 

científica. Agora chama toda a movimentação judaica na Palestina de “frente pioneira”, ideia 

popularizada pelo geógrafo estadunidense Isaiah Bowman uma década antes, que diz respeito 

ao avanço de uma colonização agrícola às custas de áreas não cultivadas pelos padrões dos 

colonizadores e às custas da população que lá vivia, numa frente que progride impondo certo 

tipo de organização e esquemas agrários específicos. A manipulação desse conceito de alguma 

forma permitiu Gottmann a esboçar previsões e sugerir ações.  

 
32  C.f DOERR, Arthur. De Martonne's Index of Aridity and Oklahoma's Climate. University of Oklahoma, 

1975.  
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Ao interpretar e descrever o clima dali, identifica áreas agrícolas já consolidadas e 

outras potenciais (em Gottmann 1935 e 1936a, fala da importância e da existência de águas 

subterrâneas). Está considerando o projeto sionista, no limite, como um projeto geográfico: 

concebe a ideia de que a aridez não era problema algum para os judeus, porque esses eram 

“capazes de desenvolver suas colônias nas frentes pioneiras”, de “avançar e conquistar o 

deserto” (1937, p. 565).  

Esse termo, importado da tentativa de Bowman em produzir uma explicação da 

“marcha para oeste” estadunidense33, é aplicado por Gottmann em sentido muito parecido da 

concepção original, porque em suas observações repara que os migrantes começaram desde a 

região litorânea e foram em direção ao interior, levando seu consigo seu projeto político. Mas 

reconhece que a ocupação estava sendo muito difícil, devido ao “ambiente muito hostil” (1935, 

p. 550). Assim como no modelo de Bowman (1931), o processo poderia ser facilitado, no 

entanto, com a construção de redes de estradas, cavando poços, drenando pântanos. Dessa 

perspectiva, fica claro que a quintessência dessa “frente” são as obras de drenagem na planície 

costeira, no vale de Jezreel e na área Nordeste. O que pode ser atestado ao observar que. ao 

longo dos anos, as áreas que abrigam pântanos também são compradas pela empresa sionista, 

que posteriormente iniciam sua drenagem e cultivo34. Em 1935, já havendo cerca de duzentas 

colônias construídas nessas três áreas, chega à conclusão de que “a frente pioneira transforma 

a Palestina Britânica em uma ilha de prosperidade dentro e um Oriente Próximo em crise” 

(1937, p. 555), sendo que a presença no campo e o crescimento das cidades seriam duas faces 

da colonização judaica, duas faces da frente pioneira.  

Partir do quadro demográfico é procedimento padrão para os geógrafos franceses e, 

nesse caso, é bastante ilustrativo. Os líderes locais organizavam diferentes departamentos que 

cuidavam da política, imigração, questões de trabalho, colonização, educação e saúde; o 

departamento político, por exemplo, monitorava a aplicação da Declaração de Balfour junto 

aos ingleses, enquanto o departamento de imigração aprontava o assentamento dos judeus 

recém-chegados facilitando-os acesso a empregos. Os líderes sionistas também pressionavam 

o Executivo britânico a “abrirem logo as portas para um reassentamento imediato e maciço de 

centenas de milhares de judeus” (1935, p.139). Mas enquanto isso não ocorria, a imigração 

 
33  C.f BOWMAN (1931) cap. 1 e 2; Cf também definição de DERRUAU, Max (1973), p 435-438. 
34  C.f GEORGE, Alan. “Making the Desert Bloom”. A Myth Examined. Journal of Palestine Studies.  
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judaica aumentava mesmo assim: 26.000 novos imigrantes chegaram entre 1919 e 1923, 

63.000 nos três anos seguintes e 175.000 entre 1932 e 193935.  

Como era de se esperar, havia menos assentamentos judeus nas áreas mais secas e mais 

nos lugares úmidos e de fertilidade. De forma simplificada, o país se estende por uma faixa 

estreita do monte Hermon (ao Norte) ao deserto do Sinai (extremo sul), e entre o Mediterrâneo 

a Oeste, o Jordão, o Mar Morto e (chamada na época) a Tranjordania a Leste. É ainda bem 

diferenciado naturalmente, mesmo com uma área de apenas 25.000 quilômetros quadrados. O 

clima e a vegetação são um “um campo de batalha entre as influências marítimas do Oeste e 

o deserto do Sul e do Leste”, ou ainda, uma “transição entre o mundo mediterrâneo e o deserto 

da Arábia” (1938, p. 5). Como o clima contrasta muito entre o litoral e o deserto, há alternância 

de estação seca e úmida, impulsionada pelo Khamsin (vento leste seco) e a chuva se mostra 

irregular, rara em alguns lugares; também há poucos recursos hídricos superficiais: ou seja, o 

problema da água era central. Logo, os assentamentos judeus, comprados na maioria das vezes 

dos effendis, ficavam, então, nas melhores terras – espalhados por quase toda a costa 

mediterrânica, na planície costeira a norte de Ashkelon, na planície de Jezreel ou Emek, no 

planalto da Galileia, nos arredores de Jerusalém nas montanhas da Judéia e na parte norte do 

Ghor.   

Outras áreas – ao sul, no Negebe, próxima ao deserto do Sinai; a leste, a grande 

depressão do Ghor e, as terras altas da Transjordânia, que se fundem mais longe no deserto da 

Arábia – mais secas, ainda não tinham, de fato, sido penetradas pela empresa sionista. É então 

que alerta que na porção desértica do Neguebe, uma extensão do Sinai, existe a bacia de 

Bersheba, com suas águas subterrâneas, que deveriam ser exploradas através da técnica e 

meios de produção avançados (1936a, p.5). Desse ângulo, o colono judeu seria a principal 

matéria-prima e o desenvolvimento territorial não estaria no dinheiro em si, mas no “espírito 

pioneiro” dos judeus.  

No limite, está demonstrando em seus textos que seu povo drena, irriga, industrializa, 

diferentemente do povo que ocupa (“indevidamente”) essas terras. A metade deserta 

continuaria deserta por falta de gente com esse mesmo “espírito”.  

 
35  C.f. METZER, Jacob. Jewish immigration to Palestine in the long 1920s: An exploratory examination. 

Os números de Gottmann diferem um pouco e são para anos específicos: 7.500 imigrantes em 1923, 34.000 em 

1925. 
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Constatando que sob esse clima as possibilidades agrícolas dependem da irrigação, 

Gottmann (1938) está seguindo a linha vidaliana:  

 

a natureza não deserdou a Palestina; até a dotou de possibilidades definidas, mas seu 

desenvolvimento exige do habitante um trabalho constante e doloroso, um alto grau 

de civilização, que ela não possuía em todos os momentos da história. 

 

 

Identifica a maioria árabe, mas diz que é pelo “modo de vida deles que devem ser 

distinguidos” (1936a, p.7). Em seu esforço por justificar a o processo de ocupação/invasão 

judaica no território palestino, se refere a população que lá habitava, aos “beduínos, nômades 

e pastores”, que toma como “características pitorescas da paisagem”, acusando limitações na 

sua cultura agrícola e pecuária, e ainda afirmando que “o problema é difícil de resolver; 

pensamos em colocá-los em uma ‘reserva’, mas nada foi feito para limitar suas andanças”. 

Busca demonstrar no mesmo sentido que um dos problemas do fellah, o camponês que forma 

a massa da população árabe, foi seu tempo de servidão à aristocracia otomana, que os deixou 

“sem instrução, conservador, hostil a estrangeiros, despreocupado com o futuro e muçulmano 

fanático”.  

 

O fellah é muito pobre, geralmente o inquilino da terra que cultiva, esmagado por 

impostos e royalties, sempre em dívida com um usurário árabe que muitas vezes é o 

dono de sua terra. Ele cultiva o solo com muito cuidado, mas suas técnicas e 

ferramentas remontam aos tempos bíblicos. A penetração europeia no país cria 

gradualmente novas necessidades para ele, aumenta seus gastos: a vida urbana, mais 

livre, com altos salários, o atrai fortemente, mas ele não pode sair quando quiser. Há 

muitas pessoas infelizes no campo palestino, especialmente quando a chuva não 

chega. (Gottmann, 1935, p. 139) 

 

Nas cidades há uma disputa parecida, com os bairros árabes contrastando 

violentamente com os bairros judeus (1939, p.41). Antes mesmo da II Guerra já ocorre uma 

explosão urbana da Palestina Britânica, e essa é outra face da colonização judaica. Há três 

cidades com mais 100.000 habitantes nessa época: Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Jerusalém, em 

1938, já tinha 120.000 habitantes, dos quais 60% eram judeus, com uma proliferação de hotéis 

e edifícios oficiais; a partir de 1918, a cidade quadruplica sua jurisdição e a população dobra. 

Tel Aviv, algo parecido: passou de 550 habitantes em 1911 para 150.000 em 1938. Essa massiva 

migração de judeus se agudizou a partir de 1933, quando tem início o regime nazista. Essa 

região costeira onde se situa Tel Aviv era o centro da cultura de frutas cítricas, indústria leve e 

capital econômica. Gottmann chama essa cidade de “ilha de segurança para a comunidade 
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judaica” (les villes palestines. p.). Sobre Haifa, afirma que é uma aglomeração com três andares 

sociais. Na parte inferior do monte Carmelo, o primeiro andar incluiria os bairros árabes e 

bairros operários judeus, com predomínio de fábricas e armazéns; o segundo seria ocupado por 

uma classe média, predominando casas mais modernas, escolas, cafés, bares, hotéis; e o 

“terceiro andar” incluiria os novos bairros judeus opulentos com seus “casarões rodeados por 

jardins que dominam um magnífico panorama sobre o mediterrâneo” (1938). Gottmann tenta 

nos convencer que a lição a ser apreendida é que o crescimento dessas três cidades é “a mais 

brilhante demonstração da capacidade de absorção de uma população judaica na Palestina 

Britânica nos anos entre guerras”. 
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1.4. Conclusão 

 

A fragmentação do conhecimento que se associa ao séc. XIX e a alguns países da 

Europa Central, resultou tanto na expansão do trabalho científico em curso há séculos, quanto 

na real acumulação quantitativa do conhecimento. Uma consequência disso foi a 

compartimentalização cada vez mais profunda do que então se considerava conhecimento 

científico, paradigma nascente que tem integral relação a também nova sociedade industrial, 

com tudo que isso implicou à evolução conjunta da ciência e da tecnologia. Mesmo que o 

número de novos campos que iam se formando fossem limitados, precisa ser sublinhado o 

paradigma que se formava, o da especialização e disciplinaridade dentro da academia.   

Essa evolução resultou na formação de campos especializados e relativamente 

coerentes de conhecimento. A geografia assume sua forma moderna e universitária, passando a 

ser reconhecida como uma ciência, nesse mesmo contexto histórico e geográfico do final do 

séc. XIX. Daí deriva-se a profissão de geógrafo, que nasce junto desse campo de interesse e 

curiosidade, tendo no arcabouço construído academicamente a partir de então boa parte de sua 

fonte de legitimação social e política. 

Se nos aproximarmos historicamente da época que a ciência geográfica se 

institucionalizou na Alemanha e França, a função social e política que esse tipo de 

conhecimento podia assumir em diversos contextos históricos ou nacionais tem respaldo na 

própria demanda por seu avanço. Os eventos que brevemente comentamos, que compreendem 

um arco temporal desde as invasões napoleônicas em toda a Europa à guerra franco-prussiana, 

deixam evidentes a utilidade prática de se saber geografia, que era um saber indispensável à 

manutenção de qualquer militarismo e um conhecimento necessário para a instrução pública 

planejada, visando cristalizar uma ideia de nação hegemônica. Em consequência disso, sua 

atuação foi incentivada tanto nas universidades (onde se produzia o núcleo duro do discurso), 

quanto na educação básica (onde se reproduzia o discurso produzido academicamente), afim de 

tirar mais valor desse campo e se manter “à frente” em uma corrida que era ao mesmo tempo, 

política, econômica, cultural e epistemológica dos países europeus industrializados, 

especialmente França e Alemanha.  

Para que possamos falar de uma geografia acadêmica ou universitária, é necessário 

entender que as disciplinas, “universos relativamente estáveis e delineados” (Heilbron & 
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Gingras, 2015, p. 5), estruturam uma ordem institucional feita de departamentos, periódicos, 

procedimentos de certificação, organismos internacionais e nacionais, e assim por diante. 

Condicionam socialmente o trabalho de todos os praticantes do mundo acadêmico e científico, 

organizando o controle da produção e da difusão do conhecimento e sua divisão em campos 

especializados ao redor de assuntos relativamente delineados e algum tipo de capital intelectual 

coletivo, composto de conceitos, referencias e métodos. Desse modo, a existência de 

oportunidades e meios para seguir carreira profissional no meio, o aumento de pesquisadores, 

normalmente através da estruturação de especialidades científicas divulgadas por periódicos e 

associações, são outros fatores da institucionalização disciplinar.  

Nesse sentido, é evidente que no ambiente em que Gottmann se tornara geógrafo, a 

Sorbonne (e seu Instituto de Geografia) dos anos 1930, a corporação de geógrafos franceses 

que ali estava fora uma fonte de conhecimento, mas sobretudo de legitimação profissional. 

Pode-se ainda acrescentar que uma certa importância numérica, o aumento 

significativo de dados e informações, o surgimento de novas ferramentas de pesquisa ou o 

movimento de pesquisadores entre campos é ao mesmo tempo condição e consequência da 

própria institucionalização. No caso dos periódicos especializados, estes são um subproduto, 

reúnem a maioria do conhecimento fabricado por essa corporação de profissionais-acadêmicos 

e tem uma objetivos educacionais como condição essencial de desenvolvimento e reprodução 

dessa forma de pensamento, dentro e fora das fronteiras nacionais. No caso da escola regional 

francesa, seu maior meio de divulgação foram os Annales de Geógraphie, e representam 

basicamente a única plataforma em que Gottmann (e a maioria de seus colegas estudantes) 

publicavam suas pesquisas, seguindo seus professores.  

Diante da produção escrita por Gottmann durante 1935 e 1939 (quase inteiramente nos 

Annalles) não se pode chama-lo de “geógrafo profissional”, academicamente falando. Parte 

desses textos, os que falam exclusivamente da Palestina Britânica e da migração judaica para 

esse território, revelam a influência absoluta do modus operandi da geografia francesa desse 

período em sua “leitura geográfica” da realidade. O que se revela para além dessa obviedade, 

são manifestações de um engajamento político que só se apareceria tendo em conta aspectos 

biográficos e contextuais.  

Não há ainda em seu período estudantil reflexões propriamente teóricas, e sua órbita de 

estudos permaneceu no reino dos procedimentos empíricos de pesquisa dentro do temário da 
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geografia rural, econômica e em certa medida cultural, opções que foram um legado direto de 

seu orientador Demangeon. De forma complementar, os textos revelam seu engajamento 

político de uma perspectiva sionista, acompanhando e tentando justificar a migração judaica 

através das ferramentas da escola francesa de geografia da qual fazia parte. Também se faz 

perceber seu compromisso religioso, deixando textualmente rudimentos sem relação com a 

empresa científica racionalista.  

Quando comenta sobre o sionismo, o próprio movimento migratório (que abordava 

através da ideia de “borda pioneira”) e a assimilação de imigrantes, a mistura étnica, a geografia 

econômica que vinha sendo alterada pelo dinheiro, irrigação e “dinâmica” judaica, o 

sindicalismo judeu, e os objetivos da nação em vias de construção, dá mostras límpidas de um 

maniqueísmo e condescendência aos objetivos étnicos e políticos do Sionismo, sem enfrentar 

fatos históricos e políticos que contestam essa empresa. Nesse sentido, Gottmann resolve 

empurrar os aspectos negativos da Palestina para seus nativos árabes: a pobreza, a oposição ao 

progresso, as técnicas menos avançadas, as ideologias antijudaicas, a agressividade pan-

islâmica e a ausência, digamos, de modernidade. Os textos servem, de qualquer forma, para 

termos ideia da aplicação das ideias produzidas naquele período e para, de um ângulo muito 

específico – o da geografia –, mas não se esquecendo da forte conotação política desses ensaios 

e, portanto, abertos à contestação e crítica, para se ter uma ideia dos acontecimentos, se 

conhecer uma faceta desse problema complexo, fatos que conduziram à existência, mais tarde, 

de Israel.  

Finalmente, nesse capítulo não quisemos reduzir a atividade acadêmica e nem as 

pretensões individuais dos diferentes grupos da geografia universitária na França na primeira 

metade do sec. XX ao enquadramento único de uma atividade profissional pragmática e 

legitimada socialmente. A ciência geográfica e de certa forma a própria profissão do geógrafo 

são também um capítulo, ou que seja um personagem importante na história das ideias 

científicas e filosofias do período moderno (mesmo oscilando ao longo do tempo em seu grau 

de presença nas cenas políticas de grande monta), e a imaginação geográfica é parte integrante 

da vida cultural das populações e da política dos Estados.  

Essa foi uma orientação metodológica: devido à relativa estabilidade das instituições 

acadêmicas, bem como as práticas de ensino, pesquisa e trabalho de campo, essas desempenham 

um papel mediador significativo. Elevá-las à categoria de objeto de análise pode ser 
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fundamental para extrair elementos de mediação entre texto e contexto, seguindo as orientações 

de Berdoulay (2003). Quanto à gênese dessa corporação universitária francesa e sua 

contribuição a uma estruturação da geografa moderna, essa de torna importante a partir de 1870, 

graças à multiplicação de círculos de pensamento interessados na disciplina (Berdoulay, 2017).  
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2. A guerra é boa para a profissão! O serviço de inteligência de Gottmann na II 

Guerra 

 

2.1.Universitários contra Hitler 

 

A primeira guerra moderna ocorreu entre 1914-1918 (Heffernan, 1996). Os grandes 

países industrializados se envolveram e todas as partes do globo, direta ou indiretamente se 

implicaram nela. Enormes exércitos iam sendo mobilizados, enquanto uma pesada burocracia 

estatal e o trabalho de toda uma população civil apoiavam esse esforço. O volume e intensidade 

da mobilização da ciência e da tecnologia a favor do militarismo não tinha precedentes, algo 

muito além do que se podia imaginar na época de Bonaparte. As inovações do período em 

disciplinas como a Química, por exemplo, com a criação e uso de gases tóxicos, foram enormes, 

sem comparar, porém, a toda morte e destruição que causou, o que demandaria outras chaves 

analíticas. A Geografia, com a produção de mapas topográficos em larga escala nesse período 

dá outra demonstração de um conhecimento produzido ao nível acadêmico com um fim político 

e militar bem específico (Heffernan 1996; 2000). Química e Geografia, mas também 

Matemática, Física, Engenharia, são formas de objetivação de séculos de rápido 

desenvolvimento científico, e, embora muitos argumentem que hoje colhemos muitos avanços 

na Medicina, na própria Química, na Tecnologia em geral, o fato é que ficou evidente o 

potencial destrutivo da tecnologia moderna. Vinte anos depois dessa “primeira guerra 

moderna”, quando ocorreria outra, também de proporções mundiais, a aproximação entre 

conhecimento científico e guerra se agudiza ainda mais.  

Há uma literatura crescente garimpando nessas duas grandes guerras do século passado 

acontecimentos envolvendo geógrafos, querendo talvez encontrar sentido nas práticas passadas. 

Além do já citado  Heffernan, que ilustra bem como Geografia, Cartografia e Inteligência 

Militar caminhavam juntas com o exemplo da Royal Geographical Society britânica durante 

1914 e 1919 (Heffernan, 1996)36, há também trabalhos como os de Danyel Clayton e Trevor 

 
36  O RGS teve um papel significativo como agência cartográfica intimamente ligada aos serviços de 

inteligência do Gabinete de Guerra e do Almirantado. Sua conquista mais notável foi a produção de um mapa 

simplificado de 1:1.000.000 da Europa, Oriente Médio e norte da África, que foi projetado e usado como um 

importante dispositivo estratégico e geopolítico durante a guerra e na Conferência de Paz do pós-guerra. Por um 

curto período em 1915 e início de 1916, no auge da disputa entre 'ocidentais' e 'orientais', o RGS começou a 

desempenhar um papel mais significativo como centro de estratégia militar e política em relação ao Oriente Médio. 

Nesse sentido, o RGS era simplesmente um foco metropolitano convenientemente localizado e com recursos para 

aqueles poucos bolsistas cujas conexões, visão e compreensão lhes permitiam desenvolver e promover objetivos 
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Barnes, que so comentarem  seis artigos da produção historiográfica da Geografia recente, 

concluem que ideias geográficas e guerra se entretêm através dos conceitos da disciplina, ou de 

práticas, convenções, percepções e discursos geográficos mais amplos (Clayton & Barnes, 

2015). Outro execelente trabalho, que toca o tema, descreve toda a mobilização de geógrafos 

para dar cursos e palestras no Army Specialized Training Program na John Hopkins, entre 1937 

e 1945 para os militares estadunidenses que se preparavam para desembarcar na Europa em 

plena guerra, tendo o geógrafo Bowman à frente, é narrada por Neil Smith (ver sessão 2.3 

adiante)37. Fonte de trabalhos que vasculham essa relação abundam hoje nos textos.. 

Todos esses dados podem ser lidos à luz do que Yves Lacoste já havia dito na década 

de 1970. Seriam duas as vias, aparentemente distintas, de reprodução da Geografia, e que 

evoluem juntas a partir do final do século XIX. A primeira e mais antiga, que chama de 

“geografia dos estados maiores”, é um tipo de conhecimento estratégico realizado pelos 

exércitos e serviços secretos para reforçar o poder estatal. Essa geografia se dá pela apreensão 

de uma geografia política e/ou geopolítica voltada a uma provável ação militar. A segunda 

forma representa as atividades educacionais e de pesquisa mais abertas e “desinteressadas” da 

comunidade geográfica acadêmica, que chama de “geografia dos professores”. Essas duas se 

confundem, tendo em comum fundamentalmente sua relação com o Estado. Essa perspectiva é 

apresentada na linguagem familiar da ciência racional e liberal, e não estariamos longe da 

realidade afirmando que essa ideia de geografia domina nossa concepção geral sobre o que ela 

significa até hoje.  

É convidativo refletir sobre o que era feito sob o rótulo da Geografia nesse contexto 

(guerra). São quatro os tipos de atividades em que Marcelo Escolar agrupa os assuntos 

geográficos, em níveis de importância em relação ao que entende por “produção do espaço”: a 

Geografia Acadêmica, a “Ensinada”, a Profissional e a Cotidiana, enfatizando essa ordem 

(Escolar, 1996, pp. 14-16). A primeira produzir-se-ia na atividade do professor ou pesquisador 

universitário, onde ficaria o núcleo duro da produção de conhecimento e do discurso. A segunda 

normalmente reproduz esse discurso, sendo mais massificante, objetivando-o, “produzindo 

espaço” na sua concepção; a legitimação desse espaço aconteceria, por exemplo, pela 

 
de políticas em grande escala. 
37  Michael Heffernan (1996), Geography, Cartography and Military Intelligence: The Royal Geographical 

Society and the First World War;  Daniel Clayton & Travis Barnes (2015), Continental European geographers and 

World War II; Neil Smith (2003) American empire : Roosevelt’s geographer and the prelude to globalization, p. 

252. 
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consciência nacional. A terceira teria uma maior relação com a configuração material; não só 

enunciam e reproduzem o discurso produzido no nível acadêmico, mas suas práticas ajudam a 

concretizar o discurso no plano, através de ações, justificando limites, determinando áreas. A 

quarta seria produzida diariamente na rua, no bairro e está bastante ligada à geografia ensinada 

no sentido de que é transmitida a ideia de um contexto territorial (já legitimado) e a partir dele, 

localmente, “produzir-se-ia” o cotidiano. Nesse esquema, a Geografia, através de seus diversos 

níveis e tipos de atividade legitima ou delimita uma realidade territorial direta ou 

indiretamente38. Vejamos essas sugestões a partir dos exemplos que se pode colher em tempos 

de guerra total. 

Nessa sugestão de Escolar, a hierarquia soa mecânica: a Geografia Acadêmica 

produziria o discurso e o sentido e assim determinaria as características das outras. Também 

não fica claro se está pensando em uma situação específica ou se é um esquema de interpretação 

geral; aparentemente aproximando-se da noção de “campo” de Pierre Boudieu39, reconhece que 

todas as outras possuem suas especificidades, mas parece que toma como base o esquema 

universitário de uma Geografia Francesa da década de 1930, por exemplo, onde esses esquemas 

eram com certeza assim rígidos. De qualquer forma, as codeterminações e a anarquia das ações 

de uma sociedade interconectada e com enorme acesso a informação como a nossa (mesmo que 

uma enorme massa de pessoas se encontre mais “presa” às tradições que outras, essencialmente 

devido à sua condição material precária e sem, portanto, esse acesso à toda essa informação), 

desautorizam a acreditar nisso hoje. É preciso pensar como e que tipo de discurso geográfico é 

legitimado fora da academia em diferentes contextos históricos.  

Há várias maneiras de acessar e tirar conclusões de períodos de conflito bélico 

generalizado. As investigações citadas alguns parágrafos antes, tiveram como objeto alguma 

instituição ou programas nacionais, reforçando o papel do contexto social e político na 

configuração dos eventos. Por mais insípido que possa parecer, por outro lado, investigar 

acadêmicos, experiencias individuais pode contribuir à compreensão das conexões 

(interdependência?) entre o fazer científico e o esforço de guerra. Primeiro que é manifesto o 

menor número de geógrafos que recusavam servir o Estado nesse momento se comparados aos 

 
38  Diretamente quando é ensinada uma certa configuração territorial na escola ou se planeja uma área 

especifica, “limitando-a”; indiretamente quando se produz os currículos, os métodos para investigação geográfica 

(ibidem, 42). 
39  Pierre Bourdieu (2004), Os usos sociais da ciência: Por uma sociologia clínica do campo científico.  



52 

 

que colocaram sua perícia à disposição da pátria. Sentimentos patriotas e uma forte crença na 

causa nacional eram quase sempre os mais fortes motivadores de qualquer ação ou reação. Na 

literatura da Geografia, quando o recorte é a II Guerra, praticamente só se acumularam 

avaliações sobre o caso da Geografia e de geógrafos do mundo anglófono, seja pelo exemplo 

dos ingleses40 ou dos estadunidenses41, algo documentado por sua participação nos 

mapeamentos, na avaliação de terreno, na produção de uma logística espacial, nos relatórios 

sobre a geografia dos locais dos campos de batalha, na produção de manuais para o exército e 

marinha; de mapas para a força aérea para a identificação e destruição dos alvos, etc. Os casos 

são muitos.  

Por outro lado, existem bem menos estudos sobre experiências de geógrafos vivendo 

ou trabalhando na Europa continental durante a Guerra, embora encontrando-se farto material 

sobre a chamada “teoria espacial nazista” e dos geógrafos alemães que contribuíam para ela,  

(Bassin, 1987). . De qualquer forma, para jogar luz à participação dos geógrafos franceses, e 

então chegarmos à Gottmann, usaremos as pesquisas de Hugh Clout (2015)42. Diferentemente 

do que ocorreu entre 1914 e 1919, quando geógrafos franceses preparavam mapas e relatórios, 

entre 1939 e 1945 não houve nenhum grande projeto geográfico ou textos de repercussão nesse 

país, nem mesmo se viu a produção de alguma documentação mais expressiva. Por meio de 

biografias, monografias, de obituários e ensaios, pode-se acrescentar aos estudos 

historiográficos geografias históricas “menores” das experiências  individuais; são estudos que 

podem ser importantes para traçar um quadro maior dessa disciplina acadêmica durante esse 

período de guerra e ocupação, o que é negligenciado na historiografia correspondente (Clout, 

2015, p. 17). É provavelmente útil, também, recordar a situação do Instituto nos anos 1930, no 

auge de sua influência, época marcada pelo caráter heterogêneo dos envolvidos, atestados pelas 

próprias revistas43. 

 
40  “Geógrafos gravitavam em torno da pesquisa e elaboração de mapas, climatologistas apareciam nos 

serviços meteorológicos, exploradores tiveram um papel ativo em operações especiais, geógrafos políticos 

contribuíram para os departamentos de assuntos coloniais, estrangeiros e o Dominion, e outros nos assuntos 

econômicos” (Clout, 2015, p. 13). 

41  O envolvimento de geógrafos no Escritório de Serviços Estratégicos dos EUA em Washington DC e a 

influência desses eventos nas visões da disciplina no pós-guerra são descritos por Trevor Barnes. 

42  Além desse artigo, na mesma edição da revista, European Geographers and World War II, foram 

consultados: Barnes e Abrahamsson, Tangled Complicities and Moral Struggles: The Haushofers, Father and Son, 

and the Spaces of Nazi Geopolitics, 64-73; Bowda e Clayton, Emmanuel de Martonne and the Wartime Defence 

of Greater Romania, 50-63; Clayton e Barnes, Continental European geographers and World War II, 11-15; 

Gutzon, Geopolitics on Trial: Politics and Science in the Wartime Geopolitics of Gudmund Hatt Larsen, 29-39.  

43  As revistas acadêmicas, por exemplo, refletiam essa composição. Continuar... 
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Uma década antes do exército do Partido Nazista tomar as ruas de Paris, em 1940, a 

geografia sorbonneana tinha prestígio acadêmico internacional, mais por sua trajetória e sua 

“institucionabilidade” do que pela força de suas ideias, já muito contestadas nesse período. 

Mesmo assim, a atividade geral desse grupo alcançava seu auge em termos de produtividade, 

ainda que sem Vidal, morto em 1919. A geografia universitária francesa era sustentada por dois 

ou três “patronos”, sendo de Martonne (66 anos) e Demangeon (67 anos) as verdadeiras 

referências de toda uma comunidade, o que se mostraria como um equilíbrio frágil (Clout, 2015, 

pp. 17-18). Ao longo da década de 1930, a Geografia era ensinada em dezessete universidades 

estaduais na França. Enquanto muitas dessas universidades interioranas tinham um só professor 

cuidando do assunto geografia, o Instituto contava com cinco titulares (Jacques Ancel, André 

Cholley, Albert Demangeon, Emmanuel de Martonne, Charles Robequain), um professor 

horista e dois assistentes em 1939 (Gottmann e Pierre Birot), o que era quase um terço de 

geógrafos acadêmicos (Beauguitte, 2010).  

Gottmann, ainda estudante, desde 1937 era bolsista da Rockefeller Foundation em 

dois projetos. Um deles lidava com a França rural durante os anos da depressão econômica 

francesa (década de 1930), que envolvia longos levantamentos das estruturas agrícolas e a 

qualidade da habitação no campo (Johnston, 2014, p.2). Nessa época, como assistente de 

pesquisa de Demangeon: ajudou-o na tradução de seu Les Iles Britaniques (1927) para o inglês 

e representou o mesmo em congressos; ia frequentemente para Londres (a partir de 1938) 

pesquisar na Imperial Institute, na Royal Geograpical Society e na London School of 

Economics; recebeu verba do Estado para uma pesquisa nas então colônias da Argélia e 

Marrocos, entre outras atividades (Silva A. A., 2017, pp. 24-26). Era bastante provável a boa 

sequência dessa clássica carreira acadêmica a que se elegia, mas não foi o que aconteceu. 

Através da correspondência trocada entre Gottmann e o também geógrafo Orlando Ribeiro 

entre 1938 e 1940 acompanhamos a deterioração desse padrão, enquanto questões étnicas e 

políticas vão tornando impossível uma vida na França.  

Os dois se conheceram em 1937, quando Ribeiro desembarcou na Sorbonne como 

um Lecteur, e estreitam a amizade no congresso de Amsterdã (ocasião onde conheceu e 

discutiu com Bowman sobre as possibilidades de aplicação da ideia de “borda pioneira” na 

Palestina) no ano seguinte. Na carta de outubro de 1938, não há preocupação que se dê uma 

guerra total como em 1914-1917, mas concordam que alguma turbulência maior se avizinhava 



54 

 

(os jovens franceses mobilizáveis estavam sendo recrutados) pós-Acordo de Munique44. A 

maioria das cartas trocadas até o momento em que a guerra foi oficialmente declarada (em 

setembro de 1939), aliás, quase só falam da rotina universitária, temas de pesquisas e outras 

cotidianidades; suas pesquisas continuavam normais (Carta para Ribeiro de 2 de outubro, 

1938).  

Em 1939, agora numa atmosfera já angustiante, as cartas falam das ofensivas alemãs 

e do futuro das geografias universitárias europeias. Sem qualquer comentário sobre a questão 

social nesse período de guerra, ele e Ribeiro continuam a elucubrar os rumos da universidade, 

e Gottmann lamenta não poder terminar sua tese sobre irrigação nas colônias francesas do 

Marrocos e Argélia, nem seu trabalho sobre matérias-primas com Demangeon (Carta para 

Ribeiro de 29 de agosto, 1939). Poucos dias depois, o Terceiro Reich entra na Polônia e eclode 

a guerra. Na carta que chega a Ribeiro em 29 de setembro o quadro é atualizado; Gottmann 

narra os fatos: “o Institut (...) funciona (...) mas com o programa reduzido”; “Cholley e 

Robequain foram embora” (recrutados); Birot, que havia sido chamado, estava em algum lugar 

desconhecido; comenta sobre a “Guerra de Mentira” em curso, onde “exércitos inimigos ficam 

cara a cara, sem atacar”. 

Nos primeiros meses de 1940, mesmo quase esvaziado, o Instituto ainda “resistia”. O 

ensino de Geografia “sucedia como possível”, pois Gottmann, dispensado desde as primeiras 

convocações por carregar graves problemas na coluna vertebral (Muscará, 2003, p. 32), garantiu 

junto de Demangeon e de Martonne, dois portugueses (Ribeiro, que estava em Paris, mais um 

jovem estudante) e do egípcio Hassan Awad (1910-1996), que as coisas funcionassem, solução 

que se sustenta por pouco tempo45. Ribeiro deixa Paris de trem em 28 de maio e recebe em oito 

de junho outra correspondência descrevendo em detalhes o avanço alemão, que já havia rendido 

 
44 Concluído em de setembro de 1938, o acordo, promoveu a “cessão à Alemanha do território dos Sudetos 

alemães” da Tchecoslováquia ocidental. A anexação dessa região, habitada por mais de 3 milhões de pessoas, foi 

assinada pela França e Inglaterra. Houve “comemoração” na França pelo acontecimento porque se acreditava que 

isso frearia o expansionismo hitleriano. O próprio Hitler anunciara que essa era sua última reivindicação territorial 

na Europa. O acordo se mostraria bastante favorável a uma Alemanha bastante expansionista em breve. cf: 

http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp. Acesso em 26/05/2019 

45  No mesmo período, enquanto tentava dar aulas, elaborava mapas para Service Géographique de l’Armée, 

órgão estatal que prestava serviços de geodesia, levantamentos de precisão, topografia, construção de planos de 

relevo e depósito de instrumentos de precisão (Muscarà, 2003). De setembro de 1939 a junho de 1940, outros 

geógrafos franceses também se envolveram na divisão de cartografia e pesquisa desse órgão, o que incluía (o 

major) André Cholley e estudantes da Sorbonne, como Jean Tricart (1920-2003), Jacqueline Garnier (1917-1995), 

entre  outros; as atividades desses geógrafos nesse orgão não são bem claras. Ver Gottmann, French geography 

(note 6), 90; para situação geral de geógrafos c.f. Clout, op cit p.18-19. Para o trabalho de Gottmann no Sevice 

d’lArmée c.f. Hall e Johnston (2003).  

http://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp
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a Bélgica e a Holanda, e penetrava na França; comenta que “continua silenciosamente” a 

pesquisa sobre as estruturas agrárias francesas; que Birot provavelmente era prisioneiro e pede 

a Ribeiro para que “não termine o texto para o AGF [o Boletim da Associação dos Geógrafos 

Franceses] pois “nossas revistas científicas estão cortadas pela metade”.  

Parte da população de Estrasburgo, cidade alsaciana (extremo oeste) na fronteira com 

a Alemanha, fugia para o centro da França; estudantes e professores universitários de Geografia 

migravam para Clermont-Ferrand, onde estava Henri Baulig (1877-1962), famoso geógrafo da 

época que vinha abrigando colegas de profissão e estudantes (Clout, 2015, pp. 18-19). As forças 

alemãs vão invadindo a França pelo Leste entre maio a junho de 1940, capturando e matando 

muitos, inclusive geógrafos (Gottmann, 1946; Papillou, 1946). Já em 15 de junho, as tropas 

alemãs atravessaram o Loire, a última linha de defesa, e se fez um armistício (assinado em 22 

de junho) com Paris já invadida. As condições impostas dividiram a França em duas partes46. 

A nova situação era a seguinte: invadida Paris em julho 1940, a metade setentrional e 

toda costa atlântica se tornaram zona de ocupação militar nazista, e a porção meridional, voltada 

para o Mediterrâneo, era “livre”, sob o nome de França de Vichy. Entre as duas, o limite 

controlado pelo exército alemão era quase impenetrável e a circulação de pessoas era restrita. 

As velhas províncias de Alsácia e Lorena, anexadas pelo Império Alemão em 1871 e retomadas 

após a I Guerra pelos franceses, agora estavam sob o domínio do Terceiro Reich; o nordeste da 

França (Lorena e cidades como Franche-Comté, Champagne e Picardie) fazia parte da “zona 

proibida”. Nada acontecia sem o escrutínio do exército alemão, refugiados e prisioneiros eram 

proibidos de retornar às suas casas (Clout, 2015, p. 18). A parte oficialmente desocupada, no 

mesmo sentido, foi aos poucos impondo leis e proibições, um mês depois do armistício já era 

impossível o acesso a empregos do serviço público para qualquer estrangeiro.  

 Enquanto os geógrafos permaneciam espalhados por todo o território francês, ou fora 

dele, em Paris, uma unidade de comando da SS alemã invade o Instituto e, procurando o patriota 

e “anti-germânico” de Martonne, apreende arquivos da International Geographical Union 

(IGU) (Clout, 2015, p. 19); o mesmo, que havia fugido um pouco antes, teve um papel 

fundamental na formação das fronteiras romenas depois da I Guerra e era visto pelos alemães 

como um dos líderes do Tratado de Versalhes47.  

 
46  Uma extensiva análise desse momento pode ser encontrada em William Shirer, A queda da França, vol. 

2; cf cap. 30, p. 380-437. 
47  De Martonne participou da concretização das fronteiras da Grande Romênia na Conferência de Versalhes 
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No final desse mesmo ano, o Serviçe Géographique de l'Armée, um “braço” do Estado 

francês dentro da academia, é transformado numa organização civil (o Institut Géographique 

National)48, aparentemente para impedir que mapas topográficos e equipamentos de impressão 

fossem tomados. A Société de Géographie parisiense também cuidou para que seus mapas, 

livros (cerca de 400.000 volumes) e periódicos fossem transferidos para a Bibliothèque 

Nationale, onde aguardavam catalogação e eram inacessíveis para os alemães e simpatizantes. 

O próprio Gottmann salva alguns mapas em duas ocasiões (Clout, Hall, & Johnston, 2016) 

Nessa nova realidade, as rotinas acadêmicas e as redes de contato (trabalho de campo, 

orientação, publicação, conferências, trocas internacionais) iam sendo estranguladas pela 

censura49. A época era de privações para toda a vida acadêmica na Europa continental; muitas 

universidades fechavam suas portas. A partir de 1939, restrições físicas à circulação das 

produções: no fornecimento de papel, o que obrigava os editores a diminuir as letras, usar as 

capas para textos, sacar ilustrações, usar papeis de menor qualidade, etc.; também eram afetados 

pelos cortes de energia. Ademais, como a circulação de publicações entre a metade norte a 

metade sul era quase impossível (atos de censura), acessar publicações estrangeiras era raro. 

No caso da Geografia, além das poucas publicações e quase nenhum livro resenhado no Annales 

entre 1941-1945 (Beauguitte, 2010), não havia aportes externos e quase nenhuma revista foi 

recebida pela biblioteca da Sociedade de Geografia de Paris (Clout, 2015, p. 21; Clayton & 

Barnes, 2015, p. 14)50.  

Pela perspectiva de homens como de Martonne, clamando pela atitude nacionalista 

(Clayton & Barnes, 2015), ou de Daniel Faucher, exigindo que os estudantes não parassem de 

escrever (Daniel Faucher, 1941, apud Beauguitte, 2010) nem de publicar, inclusive pelo fato de 

isso ser visto como um ato patriótico ou de resistência, podemos entender que a postura geral 

 
em 1919; contribuiu também para a formação de um discurso geopolítico romeno. Argumentos e práticas 

geográficas, e também o mapeamento etnográfico, se vinculavam à construção dessa nação. Cf. Emmanuel de 

Martonne and the wartime defence of Greater Romania Circle, set square and spine (Bowd & Clayton, 2014) ; 

Continental European geographers and World War II (Clayton & Barnes, 2015) 

48  Não parou efetivamente de funcionar: “Sob este rótulo (...) manteve suas atividades, incluindo a abertura 

de uma nova escola para cartografar o famoso edifício do Hotel de Rohan, em Paris. Mais algumas folhas do novo 

mapa I: 50.000 da França foram publicadas. O principal progresso foi alcançado pelo Serviço de Mapas do Exército 

Africano (...) a lista de mapas da África francesa aumentou consideravelmente”. Ainda, comentando sobre o 

intrigante aumento de publicações e mapa diz que o aumento da demanda é “reconfortante”, “incentivou os editores 

a criar novos e ousados projetos para o momento em que as matérias-primas ficarem disponíveis”. 89-90 

49  Essa questão da censura é bem explorada em Popularising geography in France’s second city: the rôle 

of the Société de Géographie de Lyon, 1873-1968, de Clout. 
50  Esse estado de isolamento em que viveu durante esses cinco anos pode ter tido um papel relevante no 

declínio do papel internacional da geografia francesa após a II Guerra, sugeriu Laurent Beauguitte. 
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foi patriótica e de um certo tipo de resistência. Nos termos de interesse historiográfico atual, 

Gottmann e Aimé Perpillou (1902-1976) foram os únicos a fazerem um balanço sobre o assunto 

na época, mesmo discordando (o primeiro faz uma avaliação positiva, o segundo não) 

(Gottmann, 1946; Perpillou, 1946). O período entre 1940-1945 é o menos conhecido de todos, 

mas dois artigos publicados imediatamente após a guerra trazem registros contraditórios do 

período, Perpillou calculando um saldo negativo (1946), enquanto a avaliação de Gottmann é 

muito mais positiva (1946).  

Previsivelmente, a única decisão cabível para muitos seria escapar da França. No caso 

de Gottmann, já não podia ensinar nem pesquisar devido a determinações jurídicas excludentes 

baseadas em um critério étnico. De Martonne e Demangeon o persuadem então a ir para o lado 

de Vichy e depois tentar os Estados Unidos. Antes de o exército francês colapsar e antes de ser 

arrancado de seu posto, em setembro de 1940, vai para a cidade mediterrânea de Montpellier51, 

onde é recebido por seu antigo professor Jules Sion, que o abriga (também a sua família, que 

tinha chegado dias antes) na casa de estudantes universitários. Além dos 90.000 locais, 

160.000 pessoas se refugiavam ali (Silva A. A., 2017, p. 27). Um mês após a chegada de 

Gottmann, já recebendo as instruções para deixar a França, morre Sion de infarto em oito de 

julho, e dezessete dias depois também Demangeon. 

Depois do armistício de 1940, a situação do Instituto melhorou: André Cholley foi 

desmobilizado e já podia dar aulas, sendo logo seguido pelo veterano Maximilien Sorre (1880-

1962); os estudantes voltaram. Gottmann ainda ficaria em Montpellier por mais quinze meses, 

a pedido da viúva de Sion, organizando os arquivos e a biblioteca do falecido, acumulados 

desde 1910. Desse esforço resulta o Sur La Civilization agraire méditerannéenne, ouvres 

posthumes de Jules Sion, no qual escreve a introdução (Silva A. A., 2017, p. 17). Escreve 

também o obituário de ambos52. Nesse meio tempo, quando buscava ajuda para terminar o 

trabalho que faria com Demangeon sobre a estrutura agrária francesa, escreve a de Martonne 

sugerindo que terminaria se tivesse o material necessário e pedindo ajuda financeira. Esse 

último escreve à Rockefeller e para vários geógrafos estadunidenses, buscando subvenção.  

 
51  Gottmann, French geography in war time (nota 6), p. 80. O êxodo demorou 10 dias, Paris – Le Mans – 

Orléans – Clermont-Ferrand – Nimes e então Montpellier, que passou de 90.000 habitantes para 160.000 nos meses 

que seguiram à declaração da guerra; muitos desses refugiados dormiam na rua. cf. Silva, 2017, p. 25-28. 

52  Gottmann. Obituary: Jules Sion. Geographical Review, Vol. 30, No. 4, p. 691;. 
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Finalmente sua permanência ali fica impossível. O antissemitismo jurídico estava 

expresso em casos como o Le Premier statut des Juif (de 18 de outubro de 1940), que excluía 

judeus de empregos públicos e do exército, ou no Le Deuxième Statut des Juifs (de meados de 

1941), que também os impediu de atuar no comércio e na indústria; estudantes e advogados 

judeus eram também encurralados53, e leis raciais a partir de 1940 acabaram minando qualquer 

possibilidade de trabalho de judeus, entre outros54. Essas medidas e a real ameaça de morte 

vão empurrar milhares para fora da França. 

Gottmann deixará a França atravessando os Pirineus espanhóis até chegar a Lisboa, 

talvez a rota de fuga mais utilizada por quem escapava da França ocupada. Havia conseguido 

seu visto para Portugal graças a Orlando, e outro para a Espanha junto à prefeitura de Vichy, 

saindo junto do casal Berchin e de seu avô pela Canfranc International Ralway Station, famosa 

por transportar judeus rumo ao Atlântico, e matéria-prima para fortalecer o aço dos tanques 

alemães, no sentido contrário55.  

Passando por Madrid, termina em Lisboa, de onde saíam linhas marítimas regulares, 

indo para Nova York ou Inglaterra. Dali embarcou sua família, em sete de setembro de 1941, 

mas Gottmann, cidadão com obrigações militares, não vai junto; e só em novembro embarcaria 

em um navio português de linhas africanas transformado em navio de travessia transatlântica 

(Muscarà, 1998). Ao lado de outras centenas de refugiados e após parada em Cuba, é colocado 

em quarentena antes de desembarcar. O ataque japonês a Pearl Harbour ocorre no dia sete de 

dezembro, os EUA declaram guerra ao Japão no dia 11 e finalmente pisa em solo nova-

iorquino no dia 12. 

 
53  Escritores judeus foram eliminados do sumário de revistas a partir de 1942. Um mapa foi publicado em 

1942 nas Annales de géographie (Emm. Martonne, “Novo mapa global do índice de aridez”. Annales de 

géographie. LI, n.288, p. 243. Jean Gottmann, um judeu, não é nomeado como co-autor, já que os alemães forçaram 

a revista a declarar, na primavera de 1942, a “ausência de trabalhadores não –arianos”. Uma correção explica na 

primeira edição publicada após a Libertação: “o regime de liberdade em que parecemos pela primeira vez com o 

número 293 permite-nos convidar o leitor a restabelecer neste mapa a menção “desenhado por Emm. Martonne e 

Jean Gottmann” (p.67). 

54  Existiam cerca de 300.000 judeus (nativos ou estrangeiros) na França quando a Guerra começa. Cf: Guide 

to the Records of the HIAS-HICEM Offices in Europe  

55  Esse percurso, além de servir de rota de fuga para judeus e soldados aliados em direção a Espanha, 

também era o meio de transporte de grãos e tungstênio que empresas espanholas e portuguesas vendiam à 

Alemanha. Esses carregamentos eram pagos com ouro suíço. Cf: Is Europe's ghostliest train station about to rise 

again? (BBC), acesso em 10/06. Ver também Los Nazis estuvieron en Canfranc (Diário de Navarra), acesso em 

05/06. 

file:///C:/C:/Users/9554620/Desktop/PARTE%20I/II/Guide%20to%20the%20Records%20of%20the%20HIAS-HICEM%20Offices%20in%20Europe
file:///C:/C:/Users/9554620/Desktop/PARTE%20I/II/Guide%20to%20the%20Records%20of%20the%20HIAS-HICEM%20Offices%20in%20Europe
file:///C:/C:/Users/9554620/Desktop/PARTE%20I/II/Is%20Europe's%20ghostliest%20train%20station%20about%20to%20rise%20again%3f
file:///C:/C:/Users/9554620/Desktop/PARTE%20I/II/Is%20Europe's%20ghostliest%20train%20station%20about%20to%20rise%20again%3f
file:///C:/C:/Users/9554620/Desktop/PARTE%20I/II/Los%20Nazis%20estuvieron%20en%20Canfranc
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2.2. O geógrafo valorizado 

 

É preciso entender melhor o cenário em que se deu evasão de Gottmann da Europa, 

que não foi sem ajuda. Existiam alguns canais de resgate de refugiados da guerra, quase todos 

de origem estadunidense, em que organizações de diversas origens e objetivos, na maioria das 

vezes, priorizavam a liberação de artistas, cientistas, escritores, políticos, intelectuais. 

Gottmann será um desses e, após nove meses tentando conseguir seu passaporte, terá um com 

a ajuda dessas instituições especializadas em forjar documentos e organizar rotas clandestinas.  

A favor da comunidade judaica existia a Emergency Rescue Comittee, que tinha no 

comando o jornalista estadunidense Varian Fry com sua lista de ameaçados pela Gestapo56; a 

Hicem (que conseguira os bilhetes para seu embarque), com sede em Marselha e Lisboa57, a 

American Jewish Joint Distribution Committee, fundada em 1914 para judeus vivendo na 

Palestina, o American Friends Service Comittee, entre algumas outras. Quando a guerra explode 

em 1940 a Rockefeller forma o Emergency Program for European Scholars, derivado do 

Refugee Scholar Program, que funciona desde 1933; os dois tinham o objetivo de tirar 

acadêmicos em ameaça na Europa, trazê-los e integrá-los à realidade do EUA. No caso do 

Emergency Program, esse conseguia cotas de vistos para estrangeiros junto ao governo 

estadunidense e o órgão garantia as condições materiais de imigração.  

Mas “esse programa não é apenas uma missão humanitária”, almejava-se uma 

“transferência de cérebros” interessantes à vida cultural e científica estadunidense (Silva, 2017, 

p. 30). Evidentemente, essa migração consentida fez parte do crescente interesse estadunidense 

 
56  Essa organização operava levando, em sua maior parte, os refugiados para a colônia francesa de 

Martinica, para depois leva-los aos EUA. A primeira lista de Fry, com cerca de 200 nomes, incluía Max Ernst, 

Marc Chagall, Jacques Lipchitz, Pablo Picasso, Henri Matisse, Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Konrad Heiden, 

Hertha Pauli, Otto Meyerhof, Heinrich Mann, Walter Mehring, Hans Sahl, André Gide, Wanda Landowska, Erich 

Itor Kahn e Camilla Koffler (McCLAFFERTY, 2008). Em listas posteriores, apareceria o nome de Jean Gottmann. 

Sobre como a logística e as dificuldades encontradas para conseguir (falsificar) documentos e tirar pessoas da 

França, ver os comentários de Eleanor Roosevelt em https://www2.gwu.edu/ (acessado em 09/06/2019).  

57  Essa era uma organização que mesclava outras três associações judaicas de migração: a HIAS (Sociedade 

de Ajuda aos Imigrantes em Hebraico), sediada em Nova York; a Associação de Colonização Judaica (JCA), que 

ficava em Paris e era registrada como uma sociedade de caridade britânica; e a Emigdirect (United Jewish 

Emigration Committee), uma organização de migração com sede em Berlim. HICEM é um acrônimo. 

https://www2.gwu.edu/
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na guerra e culminaria sendo essencial para sua chegada militarizada à Europa. Ademais, os 

critérios de seleção eram bastante específicos58.  

Os refugiados universitários logo ao chegar eram informados sobre a New School For 

Social Research (NSSR), uma espécie de universidade no exílio criada pela Rockefeller 

Foundation em 1933 que recebia acadêmicos demitidos na Itália ou na Alemanha. Ali, muitos 

eram solicitados para elaborar relatórios sobre os países europeus. Ao chegar, Gottmann é 

assistido pela Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars, e acompanha a 

criação da École Livre de Hautes Études em Nova York (também patrocinada pela Rockfeller), 

que se acomodava dentro da NSSR, com sua cartilha de condutas enviada pelo governo de 

Charles de Gaulle, em Londres. O ensino ali é em francês e trabalham personalidades judaicas 

como Lévi-Strauss, Jacques Maritain, Rymond Aron, Vladimir Jankélévitch e, mais tarde, 

Gottmann (Silva, 2017, pp. 30-31). 

Já melhor estabelecido, procura Gladys Wrigley, a primeira doutora em Geografia dos 

EUA e a editora-chefe da Geographical Review entre 1920 e 1949, buscando trabalho. Wrilgey 

já o conhecia por seu artigo sobre a “frente pioneira” palestina de 1937 e o coloca em contato 

com a antiga referência de Gottmann, Isaiah Bowman. Esse último procurava os “melhores 

homens” para seu departamento, “os melhores especialistas no seu campo, acadêmicos com 

uma intensa curiosidade e aptidão para disciplinas relacionadas” (Smith, 2003, p. 258), e 

contrata ainda em 1942 o jovem geógrafo regional que conhecera no congresso de Amsterdã 

em 1938. Essa associação com Bowman nesses anos precisa ser destacada.  

A John Hopkins University, cujo presidente na época era o mesmo Bowman, teve um 

papel considerável no esforço de guerra estadunidense; já tinha sido uma espécie de organização 

militar na I Guerra. No final da década de 1930, essa universidade se destacou nacionalmente 

ao converter seus departamentos em centros de apoio a uma hipotética guerra. Desde 1938 o 

campus estava sendo mobilizado pela atmosfera beligerante da Europa e, com apoio financeiro 

sem precedentes e mais tecnologias disponíveis, toda a energia, pessoal e instalações dessa casa 

serviram à guerra. Os laboratórios produziam instrumentos e compostos para a produção 

 
58  Os polêmicos critérios de escolha de quem seria salvo ou não podem ser vistos no próprio site da 

Rockefeller Foundation (https://rockfound.rockarch.org). Joseph H. Willits, diretor da fundação à época, orientava 

o programa dessa forma: “... tomaria a iniciativa e buscaria o melhor. Faria isso com sangue-frio, supondo que a 

dominação nazista desses países tornasse esses lugares insalubres às pessoas de primeira classe (...) poderíamos 

contribuir para a tão necessária distinção de nossas universidades facilitando essa imigração” (Willits, 1940, p.2) 

https://rockfound.rockarch.org/
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industrial e aplicação militar. O departamento de química produzia consideravelmente59. De 

fato, em nenhum outro momento da história desse país a relação entre ciência e forças armadas 

foi tão próxima como nesse período e, no caso da Hopkins, essa chegou a hospedar mais de 

cem projetos industriais e de pesquisa entre 1940 e 1945, gastando mais de dezesseis milhões 

de dólares e chegando a empregar até duas mil pessoas (Smith, 2003, p. 270). 

Nessa atmosfera, o conhecimento geográfico era bastante estimulado e requisitado. 

Através do Programa de Treinamento Especializado do Exército (PTEE), num cenário nacional 

onde faculdades e universidades eram vistas como uma importante fonte de treinamento para 

oficiais, a Hopkins fornecia essa preparação. O programa foi anunciado a despeito de qualquer 

outro estudo demonstrando a importância desse tipo de ação para vencer a guerra, resistindo às 

pressões políticas de grupos simpáticos a enviar soldados para o campo de batalha, o que muito 

provavelmente tem relação com a simpatia que o presidente estadunidense tinha por Bowman.  

O currículo do programa, de nove meses, focava na preparação de material técnico e 

os cursos variavam entre Ciências, Engenharia e Medicina, além de Geografia e Idiomas. O 

objetivo principal era produzir rapidamente pessoal treinado, o que esbarrava na mais 

pragmática pretensão de redigir textos e manuais didáticos que fossem adequados: faltava gente 

que pudesse elaborar tal material. Tentava-se através do comitê do Departamento de Guerra, 

organizar currículos e textos, mas o grupo de geógrafos era inexperiente. Com poucos geógrafos 

disponíveis, muitas universidades se esforçavam para “tornar professores disso e daquilo em 

geógrafos em pouco tempo”, nas palavras de Bowman60.  

A guerra parece ter aumentado o senso de Bowman das possibilidades e oportunidades 

para a Geografia. O mesmo queria consolidar um departamento e ambicionava um programa 

prático que fornecesse dados e informações para uma tomada de decisão política eficaz.61 A 

 
59  Esse era provavelmente o departamento mais ativo. Destaca-se o esforço para desenvolver dispositivos 

de detecção por infravermelho para a visão noturna. Químicos do MIT foram contratados para trabalhar na Hopkins 

em uma bomba controlada por rádio e outro para uma empresa química de Baltimore. Com o suprimento de quinino 

interrompido pelo bloqueio japonês no Pacífico, fontes alternativas de medicamentos antimaláricos tiveram que 

ser desenvolvidas, e os médicos das faculdades de medicina organizaram esse trabalho através do Conselho 

Nacional de Pesquisa. 
60  C.f Neil Smith. The kantian university. 
61  Foi nesse campo de “interesse nacional” a posta: “A guerra e seus problemas, associados à organização 

em tempos de paz para a equidade e a liberdade finalmente ensinaram ao povo americano que a geografia não é a 

geografia das crianças terminando a sétima série. Aquele ‘alcance imaginativo do espaço’ que a ciência 

compartilha com a poesia parecia de alguma forma impossível de alcançar até que nossas forças do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica assumissem suas posições e começassem suas operações em quase todas as partes do 

mundo. Durante toda a geração, parecíamos incapazes de sincronizar tempo e espaço em uma rede crescente de 

tecnologia, comércio e relações internacionais”. 
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Geografia de Cambridge foi o modelo. Bowman dizia que Cambridge tinha prestado “serviços 

extraordinários no treinamento de especialistas que atendem aos interesses britânicos”. Como 

os Estados Unidos agora despontavam como potência global absoluta, precisava-se dos 

“recursos intelectuais necessários para o papel. Hopkins faria pelos Estados Unidos o que 

Cambridge fizera pela Grã-Bretanha”. 

Mesmo que o campo de formação dos especialistas escolhidos para o programa tivesse 

importância secundária, o primeiro contratado foi o geógrafo Gottmann, que havia conhecido 

e aparentemente guardado uma ótima impressão no Congresso de Amsterdã de alguns anos 

atrás. No início de 1943, além de dar aulas nessa universidade, palestrava para os militares da 

PTEE que em breve iriam para a Europa para o processo de reocupação62. Ainda, seria 

encarregado por Bowman de treinar professores da Hopkins de outras disciplinas que, pela 

escassez de geógrafos, teriam que ensinar Geografia ali. 

Um pouco antes havia conhecido Edward Mead Earle, um historiador da presença das 

forças armadas nas relações internacionais e um consultor para diferentes ministérios no 

governo federal, que estava à frente de uma equipe que analisava o que alimentava o regime 

nazista em seus métodos e objetivos. Earle, que trabalhava com pessoas como Albert Einstein, 

Robert Oppenheimer e Ernst Kantorowicz, convida Gottmann para o Institute for Advanced 

Study (IAS), em Princeton. Além dos físicos e matemáticos contribuindo com balística, 

criptografia e com o Projeto Manhattan, houve aqueles das ciências sociais – economistas, 

sociólogos, demógrafos, psicólogos e cientistas políticos – que serviram às forças armadas ou 

outras esferas do governo, estudando recursos, mão de obra, opinião pública, propaganda, ou 

inteligência militar. Nesse ambiente, o mais detalhado e talvez mais relevante dos produtos de 

Gottmann foi seu relatório sobre o papel da França governada por Vichy na campanha nazista, 

demandado pela ânsia de entender melhor o papel dessa área “não ocupada” na guerra.  

Longe de sua vida acadêmica “normal” e de suas pesquisas protegidas pelos muros 

universitários, seu serviço em Washington demonstra o quão útil pode ser o conhecimento 

geográfico e o quão bem recebida poder ser a profissão de geógrafo. Sob o pseudônimo de Jean 

Montry, seu relatório (adaptado e publicado pela Military Affairs) mostra como a Alemanha 

explora o carvão, a água e o vinho francês como suprimentos de energia para a máquina de 

 
62  Esse programa foi um dos mais importantes de treinamento para oficiais do exército estadunidense. Com 

um currículo de nove meses, dava cursos de medicina, linguagens, engenharia e geografia. O curso era considerado 

absolutamente necessário para a vitória. Smith, 252. 
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guerra do Eixo. Não se tratava somente do Norte ocupado, onde a exploração era total, mas 

também do sul “livre”, através de outros mecanismos. Os principais pontos que levanta são 

dois: a expugnação da indústria francesa pela Alemanha nazista para produzir energia e a 

construção de uma rede de estradas estratégicas para facilitar as comunicações e o transporte 

de pessoas e bens. Era explorada toda a indústria de carvão do país, com boa parte da produção 

sendo escoada para o norte da Itália; vinícolas eram sistematicamente saqueadas, o que fazia 

com que grande parte do vinho francês fosse destilado e transformado em álcool para os tanques 

e caminhonetes alemãs; o potencial hidroelétrico do país também serviu para o mesmo 

propósito – as cachoeiras dos Pirineus, dos Alpes, o Maciço central, eram também exploradas 

(Montry, 1942). 

Resumidamente, o relatório deixou clara a contribuição de Vichy para o esforço de 

guerra alemão. Podemos arriscar dizendo que a “atenção” que Gottmann chamou desde os 

primeiros meses de sua chegada, comentada também por Ron Johnston (1996) e Lucà Muscara 

(Clout, Hall, & Johnston, 2016) (2003), oferecia a perspectiva de um geógrafo francês, 

conhecedor do território e da indústria desse país, contribuindo para decodificar o 

funcionamento da economia de guerra do Eixo e ainda a entender melhor sua política.  

Esse texto o levou a Washington como “um geógrafo francês especializado na região 

mediterrânea” (Muscarà, 1998, p. 165); dali para a US Board of Economic Warfare, nada menos 

que a principal organização governamental estadunidense em assuntos de guerra, onde ficaria 

até 1944. Dessa forma, inútil ao exército de de Gaulle e sua França Livre no front, Gottmann 

pôde alimentar fundações desse tipo com informações de que elas precisavam. A afirmação de 

que Gottmann dava “aconselhamento especializado sobre as condições geográficas locais antes 

do desembarque [estadunidense] na Normandia” (Clout, Hall, & Johson, 2003, p. 125) é 

reforçada por outras de Mildred Berman, quando comenta sobre o planejamento daquilo que 

chamou de “o empreendimento militar mais maciço da Guerra Mundial” (Berman, 1994). Isso 

porque a autora sugere que essa megaoperação, que permitiu o exército estadunidense aterrissar 

nas praias da Normandia, e que contou com cerca de 2.700 milhões de pessoas envolvidas, teve 

a participação efetiva de acadêmicos europeus nos setores de inteligência; em suas palavras, “o 

conhecimento combinado dos meteorologistas Aliados e o mapeamento meticuloso das costas 

pelos cartógrafos Aliados, servem como lembretes do papel significativo da geografia no 

sucesso dos Aliados” (Berman, 1994, p. 475).  
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Mas foi com Earle que Gottmann desenvolveu um projeto maior. Earle começava um 

estudo coletivo sobre “estrategistas modernos”, no mesmo momento em que Marrocos e Argélia 

foram alvos da chamada Operação Tocha (novembro de 1942), quando esses dois países foram 

envolvidos na guerra logo após os exércitos de de Gaulle expulsarem os representantes de 

Vichy, deixando o território “livre” ao desembarque das tropas estadunidenses e inglesas. Coube 

a Gottmann a tarefa de escrever um capítulo do livro sobre a guerra colonial francesa nesses 

dois países entre 1830 e 1934. Seu estudo – a despeito de opinar que o exército francês levava 

“pacificação”, que a colonização ali construía estradas, escolas, novas cidades, desenvolvia o 

mercado, que o planejamento conduzia à “elevação do nível material e cultural” – ajuda a 

decodificar o papel das colônias francesas na “grande estratégia da II Guerra” (Gottmann, 

1943c). 

Ainda se destacam, na sua produção do período, dois livros publicados em francês no 

Canadá. Frequentador da École Libre, conhece o fisiologista Henri Laugier, que após a derrota 

de junho de 1940 foge para a Inglaterra e depois para o Canadá. Na província de Quebec, esse 

distribui a palavra da França Livre de todas as formas e em lugares possíveis, sendo um dos 

articuladores desse movimento nos Estados Unidos (Silva, 2017, p. 37); trabalhando junto à 

Rockefeller, também é um organizador da expatriação de estudiosos franceses nesse país.  

Laugier tem um papel chave na difusão do pensamento gaullista na América do Norte. 

Através de editoras francófonas que se somam à “trincheira da guerra contra o Eixo”, organiza 

uma série de mesmo nome da filial estadunidense da França Livre, que financia a série com 

fundos da Office of War Information e dinheiro doado por Robert de Rothschild. Livros iam 

sendo encomendados pelo governo de Charles de Gaulle. Gottmann informa a Laugier que 

possuía um estudo incompleto sobre o comércio exterior da França, resultado de sua pesquisa 

nos 15 meses que ficou em Montpellier, após a morte de Sion. Atualizando esse manuscrito, sai 

o primeiro livro da série chamado Les relations commerciales de la France.  

Laugier chama o livro de “pensamento científico francês que vive na América do Norte 

enquanto a sombra se estende sobre os caminhos da França ocupada (Norte) ou da França 

vassala de Vichy (Sul)” (Silva, 2017. p 38). No livro, Gottmann exalta a luta de uma população 

francesa faminta, explicando que o armistício de 1940 proporcionava um quadro terrível para 

a França: a porção norte ocupada militarmente representa 55% do território, 67% da população, 

e produz 97% da pesca e 60-80% dos produtos agrícolas, em contraposição à porção sul, com 



65 

 

bem menos recursos. A população da zona livre amentou e os estoques acumulados antes da 

derrota foram confiscados; havia bilhetes de racionamento.  

As atividades de Gottmann como consultor aumentavam mês após mês e alguns de 

seus relatórios iam sendo publicados com adaptações. Sua produção entre 1942-43 refletem as 

atividades. Depois do já citado texto sobre o papel da França “não ocupada” na economia de 

guerra alemã e outro semelhante sobre a propaganda nessa parte do território francês, Gottmann 

continuou trabalhando no sentido da colaboração com as agências federais. Evidentemente era 

de interesse também do exército estadunidense conhecer o máximo possível sobre os territórios 

das colônias francesas: relata questões econômicas no norte da África, Síria, Líbano, 

Madagascar; rotas estratégicas no Saara; recursos energéticos no Cáucaso; vulnerabilidade de 

diques e plantas hidroelétricas. Esses foram alguns dos tópicos que desenvolveu. Num deles, 

descobrimos que foi em Argel, capital da Argélia, que a oposição militar ao Eixo foi organizada. 

Vemos também como os Aliados, partindo do Norte da África, tomam a Sicília abrindo “uma 

frente ocidental na Europa” (Gottmann, 1943a). Todos esses escritos eram distribuídos em 

Washington graças a Earle63.  

Em junho de 1943, é incumbido pela embaixada francesa em Washington de presidir 

os exames de baccalauréat nas ilhas caribenhas de Guadalupe e Martinica, que no momento 

haviam acabado de entrar no domínio da França Livre. Essa experiência de algumas semanas 

gera um relatório que Gottmann envia para o Ministère des colonies, em que recomenda o 

desenvolvimento do ensino superior nessa parte das Antilhas. Manteve contatos com Jean de la 

Roche, que trabalhou muito tempo em Guadalupe e em 1944 escrevem juntos La Féderation 

Française. É uma obra de geografia política no sentido de ter como substância a previsão do 

quadro político a ser implantado na França e no seu império após o fim do conflito. 

Ao identificar que o futuro das chamadas colônias ultramarinas era incerto, os autores 

sugerem identificar “denominadores comuns, preenchendo as lacunas que separam os franceses 

de todas as etnias e origens”. Na verdade, era o esboço de uma proposta de constituição através 

da ideia de uma Federação Francesa, tanto para resolver a questão colonial quanto para manter 

os territórios ultramarinos dentro de uma constituição federal,além de ser uma maneira de evitar 

 
63  Entre os quais: Military Intelligence Division G-2 of the War Departament, Naval Intelligence Division 

of the Navy, office of the coordinator information, department of state, western european section e o board of 

economic warefare. (27) 
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o declínio francês nos assuntos internacionais64. O projeto nunca sairia do papel. A constituição 

implantada após 1945 estabelecia uma Union Française, que mesmo sem uma lógica federal, 

reúne a França metropolitana, os departamentos ultramarinos e os territórios associados. As 

guerras de independência da Indochina, do Marrocos e da Tunísia, a partir do final dos 1940, 

derrubam também essa política. (Silva, 2017).  

 

2.3. Nem geopolitik nem geopolitics: geografia política como alternativa  

 

Durante o século XX, “geopolítica” foi uma expressão linguística de enorme destaque 

em debates acadêmicos e midiáticos. O que pode ser chamado de “geopolítica clássica”, são 

discussões que se estendem por quatro ou cinco décadas desde o seu surgimento, originam-se 

nas condições geográficas emergentes do final do século XIX em escala global e serão 

enterradas no fecho da II Guerra, para só serem retomadas na década de 1970. Nasceram nas 

capitais dos impérios, dentro das universidades, em sociedades geográficas e centros de 

produção de conhecimento dos principais países industrializados da Europa justamente após a 

corrida entre os mesmos por domínio territorial no continente africano. Considerando essa 

escala de análise, muito além de um termo que traduz a política dos Estados, traduz uma disputa 

ferrenha por eficiência, posição estratégica e poder militar entre esses sistemas imperiais 

concorrentes da primeira metade do séc. XX.  

Esse mesmo período comportou, em paralelo, um debate acadêmico que tinha os 

mesmos contornos do próprio confrontamento político-militar entre os países envolvidos nessas 

disputas de poder. Ratzel e Karl Haushofer, na Alemanha, Rudolf Kjellen, na Suécia, Halford 

Mackinder, na Grã-Bretanha, Alfred Mahan, Bowman e Nicholas Spykman, nos Estados 

Unidos, principalmente, contribuíram muito para codificar um modo de pensar os assuntos 

internacionais que passam a constituir “tradições geopolíticas” no contexto da II Guerra.  

Dentro do campo da Geografia o debate assumiu a feição de uma disputa ideológica. 

Geógrafos franceses, também os ingleses e estadunidenses, posicionavam-se contra as ideias 

 
64  O livro provavelmente tem relação com a Conferência realizada na cidade congolesa de Brazzaville, 

onde os oficiais franceses decidiram que continuariam ocupando os territórios que fizeram como colônia, que 

algumas classes de cidadãos dessas colônias  teriam os mesmos direitos que os moradores da metrópole, que esses 

cidadãos teriam direito de eleger os representantes do parlamento francês, entre outras pequenas concessões 

voltadas a forjar uma unidade no império. Aparentemente, tratava-se de oferecer a opção de autogoverno às 

colônias.  
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geográficas que eram produzidas na Alemanha, dos “estudos geopolíticos” alemães, o que pode 

ser explicado em grande parte se tomada a situação como um prolongamento da oposição entre 

Eixo e Aliados.  

O termo “geopolítica” veio da letra de Kjellén, um politólogo e germanófilo “defensor 

de ideais nacionalistas de tipo conservador-autoritário” (Tuathail, 1996), na entrada daquele 

século. A expressão transmitia, como muitas palavras recém-inventadas, sensação de novidade. 

Muitos foram os que tomaram o novo termo como uma nova disciplina (científica), cujo objeto 

era bem claro: seria a ciência do Estado enquanto organismo geográfico em sua manifestação 

espacial (um país ou um império), contribuindo para decodificar sua natureza.  

Importante ter em conta que Kjéllen tinha muito apreço por Ratzel, cujas formulações 

mais conhecidas se associavam mais ou menos às compreensões evolucionistas do Estado e da 

sociedade, tão espalhadas dentro das agendas das ciências sociais após o tratado de Charles 

Darwin na segunda metade do século XIX. Sua obra, escrita em sueco, foi traduzida e difundida 

na Alemanha após o Tratado de Versalhes, tornando-se parte do instrumental de muitos 

nacionalistas que buscavam soluções práticas (e teóricas) para sua posição arruinada. O termo 

“geopolítica” em si também está na esteira dos neologismos políticos da época do movimento 

nacionalista alemão impulsionador da unificação de 1871, sob a liderança da Prússia de 

Bismarck: a Realpolitik (política realista) e a Machtpolitik (política de potência), são dois 

exemplos (Fernandes, 2003, pp. 226-227)65.  

Dentro da academia, era comum encontrar a obra de Ratzel conectada a interesses 

filogermânicos, tendo o objetivo único de encontrar uma justificativa teórica para (a 

necessidade de) crescimento do Estado alemão66. Apontava-se para a necessidade de expansão 

territorial, tendo o ambiente um papel diretivo, “crucial [também] para o projeto de criar algum 

espaço cognitivo na academia para a geografia como disciplina acadêmica” (Livingstone, 1992, 

pp. 187-89). Junto de outra associação titular, dos que evocavam a ideia de uma supremacia 

étnica cuja base era o neo-lamarckismo, reconhecida por sua vez como justificativa científica 

 
65  A propósito da palavra Realpolitik, essa chegou a superar a popularidade da tradicional expressão francesa 

Raison d´État (Razão de Estado), apesar do seu significado ser equivalente. Essa substituição estava revestida de 

um significado simbólico, no sentido de que traduzia a superação da França pela Alemanha na supremacia sobre a 

Europa continental a partir da metade do século XIX. Com a ascensão do nazismo na década de 1930, estabelece-

se um regime político cujos traços ideológicos gerais tomavam a sociedade por uma lente expansionista e 

organicista, uma orientação bem semelhante à das leituras realistas da Geopolitik, ou seja, uma ligação mais ou 

menos direta com a tradição novecentista alemã de estudos geográficos de Humboldt, Ritter ou Ratzel, e com a 

tradição histórica-nacionalista da Realpolitik e da Machtpolitik. 
66  Para uma síntese desse debate Cf. Fernandes (2003), A geopolítica clássica revisitada. 
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de uma propalada “superioridade” étnica de alguns povos europeus, ou para a naturalidade e 

justeza do imperialismo, as bases científicas da disciplina geopolítica em tese estavam 

asseguradas. 

No debate acadêmico mais geral da Geografia do período, era comum ver as teorias 

ratzelianas tomadas como ferramentas úteis na justificação dessa expansão territorial enquanto 

uma exigência biológica, uma “necessidade natural” dos Estados mais industrializados67. Não 

podemos esquecer, retomando esse assunto, que a doutrina científica que domina os anos de 

1870 a 1880 era o evolucionismo; nessa perspectiva aberta no começo do século XIX por 

Lamarck e ilustrada em 1859 por Darwin, Vidal também baseia seu trabalho. Como esclarece 

Claval (2014), Vidal busca entender como a humanidade se formou e como ocupou e 

transformou a superfície da Terra, ficando atento à pré-história, aos museus etnográfcos, e a 

tecnologia das populações do passado, e a tudo o que pode informar sobre o desenvolvimento 

da humanidade. 

Uma “geopolítica alemã”, com contornos visíveis já nos anos 1920, foi rapidamente 

considerada (e continuou sendo durante décadas depois de seu “fim” oficial) como uma 

ferramenta a serviço da ideologia nazista. Nesse sentido, é importante esclarecer o impacto que 

esse tipo de geografia instrumentalista pode assumir em um contexto nacional específico. O 

que deve ser considerado é o quão pervasiva foi a politização na geografia feita na Alemanha 

daquelas décadas68.  

Haushofer, intelectual considerado por muitos (equivocadamente69) como o 

verdadeiro responsável por colocar as políticas expansionistas da geopolítica a serviço do 

nazismo, será o principal nome desse movimento. Facilmente o associaram à Ratzel70, o que 

seria atestado pela forma que Haushofer tentava decodificar as “leis imutáveis” da política 

através duma ótica espacial, algo que demandava reconstruir as ciências políticas e naturais 

 
67 Por este motivo, é razoável afirmar que as ideias de Ratzel ajudavam a fundamentar as reivindicações 

expansionistas da Alemanha e, para esse fim, seriam tomadas por aqueles que se tornariam os fundadores da 

geopolítica da escola alemã; o que de jeito nenhum nos autoriza a afirmar que as teorias de Ratzel produziram ou 

são responsáveis por esse aspecto da ideologia socialista nacional É preciso mais investigações, no entanto, para 

identificar a influência dos geopolitikers na alta patente do partido nazista, o que até hoje gera dúvidas ver 

Fernandes, p. 6-7 e Bassin, 483-485 
68  Exemplos como o de Walter Cristaller são bem ilustrativos. Em Rössler (1989), lê-se que a teoria dos 

lugares centrais de Cristaller, pensada nos anos 1920 e reelaborada nos 1940 em associação com o planejamento 

regional do nacional-socialismo nazista, por exemplo, foi incorporada nos planos para a construção de novas 

cidades germânicas na Europa oriental. 
69  Como mostra Thuathail. 
70  Mark Bassin nos avisa para não cair nesse reducionismo. 
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dentro das categorias da biologia evolutiva71. A Revista de Geopolítica de Haushofer, 

alimentada por historiadores, políticos, militares, juristas e outros geógrafos dos países do Eixo, 

era o maior veículo promotor dessas ideias, e era vista como um ótimo exemplo da apropriação 

de metáforas biológicas na criação de uma geografia francamente prática; essa era a crítica 

convencional a respeito da Geopolitik.  

Não é a intenção aqui entrar no assunto da genealogia social e intelectual da 

Geopolitik72, tal como era chamada na Alemanha, mas localizar certo debate acadêmico que 

tinha como substância preferências nacionalistas e política internacional. Para levantar a 

problemática em torno desse debate é oportuno fazer referência a outro, uma famosa querela da 

Geografia que tinha uma fundamentação semelhante. O falso debate “determinismo vs 

possibilismo”, em que os estudos geográfico-políticos alemães eram “deterministas” em 

contraposição aos “possibilistas” dos franceses, foi iniciado a partir de uma leitura francesa da 

obra de Ratzel.  

Poucos dos que estão inteirados sobre o assunto discordam de que as ideias de Ratzel 

do final do séc. XIX contribuíram com uma nova leitura espacial da política para época, 

indicando caminhos para onde a nova ciência geográfica poderia acessar o fenômeno político. 

Mas colocar as coisas em termos de um discurso francês e um alemão faz com que as críticas 

direcionadas ao conteúdo de Ratzel tenham somente uma conotação nacionalista. De qualquer 

maneira, houve muita reação no interior da geografia acadêmica dos principais países Aliados, 

principalmente dos franceses, em relação a obra ratzeliana.  

As respostas começaram com Vidal, seguido de Vallaux e Brunhes, de Martonne e 

Demangeon, mais tarde Gottmann, para ficar em alguns exemplos mais clássicos. Em outros 

campos também universitários, algo parecido: a sociologia de Émile Durkheim e seus 

seguidores era bastante crítica à ideia da vinculação necessária entre o “solo” e o Estado, sendo 

essa uma das mais famosas conclusões de Ratzel.  De qualquer forma, foi o historiador francês 

Lucién Febvre, em 1922, que sentenciou a existência de duas escolas geográficas antagônicas 

(Ribeiro, 2007, p. 177). 

 
71  Haushofer chamava Mackinder de “gênio geopolítico”; Hennig produziu (em 1928) algo como 

Geopolitik: the theory of the state as a living being (Bassin, race contra space).  
72  Livinsgstone faz uma síntese desse debate e nos mostra; também indica uma bibliografia revisionista que 

vem “desmitologizando” a importância de Haushofer e seu grupo, que é menor do que se imagina, para a formação 

do pensamento nazista. Ver 241-253. 
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Não se deve esquecer que a rivalidade entre esses dois Estados já estava posta desde o 

momento em que a Alemanha passou para o esquema de organização social e política estatal, 

fato concretizado às custas da derrota catastrófica da França em 1871 na guerra franco-

prussiana (ver item 1.2). Os eventos, ainda frescos na consciência dos franceses, explicam em 

parte a reação que muitos tiveram. É razoável também apontar que a França, que saiu vencedora 

na guerra de 1914, momento em que ficou mais uma vez em lado oposto dos alemães, produziria 

sem demora leituras acadêmicas indicando uma presunçosa superioridade em relação ao 

vizinho derrotado. Foi o que Febvre fez em sua “defesa” da geografia73.  

Duas décadas antes, como tentamos demonstrar anteriormente, a geografia política 

francesa moderna começou como uma resposta à Politische Geographie de Ratzel para em 

seguida se tornar uma tentativa de colocar essas ideias no contexto do pensamento geográfico 

francês. Uma relação de oposição se estabeleceu e uma geopolítica alternativa tem raízes na 

resposta original de Vidal à Ratzel. 

As obras de Ratzel estavam sendo resenhadas nos Annales, e o revisor era o próprio 

Vidal. Já considerado uma força importante na geografia francesa, argumenta-se que sua 

resposta foi tão importante quanto a própria Politische Geographie, uma vez que tentou 

estabelecer as regras para a aplicação de uma metodologia (francesa e vidaliana) no novo campo 

da geografia política74. Numa famosa resenha de Vidal, recentemente traduzida para a língua 

portuguesa75, claramente Ratzel é reconhecido por sua novidade e proposta sólida; escreve 

 
73  Ribeiro bem resumiu o caso: “Ratzel e sua Antropogeografia são acusados não apenas de 

“determinismo”, mas também de artífices do imperialismo alemão, em oposição à harmonia “possibilista” vigente 

na Geografia Humana Vidaliana, adequadamente encaixada como “introdução geográfica à História (...) 

Igualmente conhecidas são as consequências negativas que sua participação nesse debate trouxeram para a 

epistemologia da Geografia”. Falar dos comentários de Demangeon. Esse comentário partidário permitiu por muito 

tempo que se repetisse mecanicamente um falso debate que na verdade, até hoje, obscurece o fato de que não se 

tratava de ciência e de método, mas de uma disputa ideológica e política. 

74  Cf Parker, 2000 

75  “A Geografia Política a propósito dos escritos de Friedrich Ratzel”, p. 84-94; GEOgraphia v. 4, n. 7 

(2002) 
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Vidal que o significado dessas ideias está no “agrupamento e coordenação” dos fenômenos, que 

dá à nova geografia política um “núcleo de ideias” próprio76. 

Mas a opinião de Vidal não era tão condescendente. Embora aceitando a importância 

da busca por leis gerais para a geografia política, uma das características do projeto ratzeliano, 

Vidal discordava de setores de sua abordagem e da maneira que o alemão colocava a geografia 

política como uma subdisciplina separada77. Também não aceitava a ideia de que o Estado era 

“organismo vivo”. Achava que ainda não era possível formular leis e se limitou a aceitar apenas 

a existência de "certos princípios metodológicos".   

Querendo a “pureza” de sua disciplina, Vidal desconfiava que a geografia política à 

maneira de Ratzel podia ser ameaçada por ideias políticas (pressões políticas) “estranhas à 

geografia” e corria o risco de absorver noções preconcebidas e fundamentalmente não-

geográficas sobre a natureza do estado.  

Assim, a resenha de Vidal serviu para as gerações de geógrafos franceses que o 

sucederam partirem do ponto de não dever se acorrentar a algum modelo preexistente do estado 

no sentido territorial ratzeliano78. Gottmann, na sua qualidade de refugiado judeu, então exilado 

nos EUA, pega o debate em andamento. Sua oposição total está na esteira de seus predecessores, 

que colocam, de um lado, o determinismo geográfico, que deve ser rejeitado, e, de outro, o fato 

 
76 Vidal não acusava Ratzel de nada, muito pelo contrário, respeitava e exaltava o alemão e sua Geografia 

Política. Na resenha citada, lê-se: “A riqueza do tema explica a abundância de desenvolvimentos. Quando se leem 

esses volumes, impregnados de muita substância, o espírito pode provar algumas hesitações diante de proposições 

que parecem apresentar uma forma dogmática com pouca relação com a relatividade dos fenômenos. Mas é 

surpreendente este tesouro de observações e de fatos. Certamente a geografia política pode amplamente tirar 

proveito deles. Entretanto, só terá proveito à medida que ela própria se definir, o que não pode fazer senão tornando 

precisa a natureza da relação que a une ao conjunto da geografia. Desta relação depende o método a ser seguido, 

em particular o discernimento a ser praticado entre os fatos que ela deve reivindicar como seu patrimônio, e aqueles 

que ela deve eliminar como parasitas. Uma certa hesitação ainda reina, no ensino e alhures, sobre as atribuições 

da geografia política, sobre a definição de seu domínio: sobretudo porque não se percebe claramente qual lugar 

lhe pertence entre as diferentes ciências que têm por objeto comum decifrar a fisionomia da Terra”. Mais adiante, 

no mesmo texto, coloca Ratzel em um patamar lisonjeiro: “Devemos almejar que a seiva que hoje anima outros 

ramos da geografia, comece de novo a atingir também esta: ‘Todo o pensamento do homem moderno’, diz o Sr. 

Ratzel, ‘já adquiriu uma marca mais geográfica, no sentido de uma localização mais precisa das ideias, de uma 

tendência mais frequente em estabelecer uma conexão entre elas e os lugares e espaços da Terra’. Esta apreciação 

para alguns pode parecer lisonjeira demais, mas não saberíamos definir melhor o serviço que, entre todos os ramos 

da geografia, este que trata do homem está particularmente designado a prestar”.  

77  A geografia política constitui, em sentido estrito, um desenvolvimento especial da geografia humana. É 

assim que parece entender o Sr. Ratzel. Mas, nas aplicações da geografia ao homem, trata-se sempre do homem 

por sociedades ou por grupos, de modo que se pode crer autorizado a dar ao nome de geografia política um sentido 

mais amplo, e estendê-lo ao conjunto da geografia humana. (nota 6). 

78  “Isso me leva a uma questão de grande importância do ponto de vista do método. Os fatos da geografia 

política não são entidades fixas que basta registrar por uma simples constatação. Cidades e Estados representam 

formas que já evoluíram até chegar ao ponto em que as apreendemos, e talvez ainda estejam evoluindo. É preciso 

assim considerá-las como fatos em movimento”. 
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de que a espécie humana faz a geografia e não o contrário. A orientação de muitos membros do 

partido a favor de uma “higiene racial” também deve ser considerada, justamente por conta 

dessas políticas étnicas. 

Em meio a sua frenética agenda do período de guerra, posiciona-se nesse debate na 

linha de Vidal e de seus professores. Suas principais referências de então, Earle e Bowman, 

discutiam a necessidade de entender melhor as fontes conceituais da Geopolítica nazista; 

Bowman faz alusão a uma “pseudociência alemã”; Gottmann, com o mesmo argumento, evoca 

a história da filosofia política europeia. Em The Backgrounds of geopolitics, de 1942, coloca o 

termo geopolítica em oposição ao de geografia política, defendendo oposição total das ideias 

de Siegfried, Demangeon, Mackinder e Bowman, comparadas às dos geopolitikers de maneira 

geral. No artigo, reconhece uma proximidade entre pensadores franceses e ingleses na tentativa 

de estabelecer “leis racionais” em oposição às usuais propostas de “leis naturais” que 

influenciaram o pensamento alemão. Descreve também a oposição entre a Politische 

Geographie de Ratzel e os Princípios de Geografia Humana de Vidal (Gottmann, 1942). Grato 

por este artigo, Bowman então convida Gottmann para lecionar, a partir de 1943, no novo 

Instituto de Geografia da Johns Hopkins. 

Uma década depois, a crítica estava bem construída. Nas palavras de Gottmann, era 

“uma brilhante demonstração da ligação que se estabelece tão facilmente entre desenhos 

políticos e dados geográficos, e também seus perigos quando substituímos o método praticado 

a partir de aspirações nacionais em detrimento dos princípios científicos” (1952, p.56). Diz: 

 

Durante a maior parte do século XIX, a geografia política existiu entre os intelectuais 

europeus principalmente como uma filosofia da história, mas, no final do século XIX, 

em torno de 1890, a geografia começou a assumir um novo status, assim como os 

problemas políticos estavam se tornando singularmente complicados. O nacionalismo 

e o imperialismo haviam crescido tão rapidamente que logo não havia território que 

pudesse ser tocado sem incorrer na oposição de interesses poderosos. Conquistar não 

era mais suficiente; tinha que haver discussão, e os cientistas foram chamados para 

ajudar a resolver os problemas complexos oferecidos por um mapa do qual todas as 

áreas desocupadas haviam desaparecido. A geografia passou a ser reconhecida como 

uma ciência formal e estava preparada para levar ao estudo dos problemas políticos 

todo o material que havia acumulado através da observação da natureza e do homem. 

Em 1897, apareceu o primeiro grande tratado de geografia política - o Politische 

Geographie de Friedrich Ratzel, um geógrafo alemão. 

 

Ainda,  

Depois de 1919, os alemães encontraram algum consolo em Geopolitik, o que provou 

que sua derrota era de fato um erro imerecido. O major-general Karl Haushofer e seus 

colaboradores acharam um excelente tema para ensinar aos alemães - dar a eles, na 
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derrota, a mentalidade dos conquistadores e melhor prepará-los para a vingança. Os 

geopolíticos começaram a construir com argumentos científicos uma aura religiosa 

em todo o Estado (...). Em um mundo onde o estatismo progredia aos trancos e 

barrancos, a ideia era popular. 

 

Para Gotttmann, os geógrafos precisavam estar preparados para examinar todos os 

tipos de estados, incluindo algumas formas "imperfeitas, embrionárias ou rudimentares" de 

organização política. Nesse sentido, Gottmann enquanto identificava essas formas no que 

chamou de governo “local”, as formas superiores, na estimativa de Vidal, incluía a nação e a 

cidade-estado. Aponta ainda que as relações entre os eventos políticos e características do 

território são um antigo tema de reflexão. A geopolítica seria o “estudo da influência dos fatores 

geográficos na ação política”, e existiria “desde quando o homem embarcou em uma vida do 

tipo política” (197).  

Essa conexão entre prática política e pesquisa geográfica com o desejo militarista por 

poder apropria-se de algumas das ideias ratzelianas. Mas estamos avisados por Mark Bassin 

(1987) para não cairmos na armadilha de associar rapidamente as formulações de Ratzel e as 

consequências políticas levadas a cabo pelos nazistas. De qualquer jeito, os produtos 

“geopolíticos” produzidos por Haushofer e seu grupo, essa forma de fazer geografia, acabaram 

sendo um insumo para as críticas dos franceses. A acusação levada a cabo pelo clube vidaliano 

era de que a geopolítica havia sido apropriada pelos protagonistas do nazismo e tomado uma 

forma marcada por enganos deterministas e nacionalistas, e a Revista era o meio de os ideólogos 

do partido divulgarem sua “pseudociência”. 

Demangeon em 1932 fazia a mesma coisa, chamava a Geopolitik de “máquina de 

guerra”: 

A geopolítica não é outra coisa senão geografia aplicada, necessária à 

formação dos homens, do Estado e dos diplomatas. Não visa aos interesses gerais e 

humanos, mas visa mais exatamente aos alemães (...). devemos contatar que a 

geopolítica alemã renuncia deliberadamente a todo espírito científico. Depois de 

Ratzel, ela não progrediu mais; desviou-se pelo terreno das controvérsias e rancores 

nacionais. (Demangeon, 1932, p. 26 apud Cataruzza, 2017, p. 139) 

 

A disciplina após 1945 era totalmente rejeitada em muitos centros universitários, 

“banida” da França (Claval), e condenada moralmente e acusada de todos os males da Europa 

(Cataruzza). Especialmente na França, era um tabu associada exclusivamente aos alemães. Em 

1952, Gottmann formula toda a crítica. 
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Foi trazido um pouco de tudo para as publicações da Geopolitik, da filosofia mais 

metafísica até os regulamentos militares mais ordinários. Tratou-se de um sistema 

cujo sentido mais amplo do termo estava prestes a absorver toda a ciência política, 

todas as ciências sociais. Entre os geopolíticos, o determinismo geográfico floresceu 

facilmente; como demonstra, por exemplo, a manifestação de um de seus declarantes: 

‘um povo não pode abrir mão das embocaduras de seus rios, assim como o dono da 

casa não pode abrir mão da chave da sua porta (…) de acordo com esse princípio ‘das 

embocaduras fluviais’, a Alemanha poderia reclamar as fozes do Reno e do Danúbio, 

assim como a Polônia poderia fazê-lo em relação ao Vístula, isto é, ao Dantzig (…). 

Foi, na verdade, a geografia aplicada a um propósito imperialista. (1952, p. 59-61) 

 

Mesmo que nos EUA essa doutrina houvesse florescido mais pela influência de Alfred 

Mahan e de Mackinder79, Gottmann criticava quem fosse que reivindicasse o rótulo, como o 

estadunidense Nicola Spykman. Na leitura de Gottmann, Spykman estava se esforçando 

 

(...) para transformar as teorias de Mackinder, colocando no centro do mapa-múndi 

não mais a massa de terra do Velho Mundo, mas a do Novo Mundo. Opôs à Heartland, 

o termo Rimland, que significa a orla marítima do Novo Mundo que parece, 

evidentemente, cercar a ilha que é o Novo Mundo figurado ao centro do mapa. Esse 

foi um convite para os EUA fazerem um esforço de dominar e fortalecer essas regiões 

da periferia oceânica, a fim de impedir a potência russa de tomar posições, o que não 

era uma nova visão das coisas, mas unicamente uma repetição de Mackinder em 

conciliação a uma cartografia centralizada sobre a América. Nas suas obras, Spykman 

utiliza-se muito dos escritos das Geopolitik e do espírito maquiavélico do Mein 

Kampf. (63) 

 

Algumas das teses de Haushofer e seus colaboradores foram particularmente 

influentes e debatidas. Em uma delas (“As Fronteiras e o seu significado geográfico e político”, 

de 1927), defende aprofundar o conhecimento sobre fronteiras nacionais, que essas são fatos 

biogeográficos, e que não se pode compreendê-las nem as justificar apenas por critérios 

jurídicos. Assim, fronteiras biologicamente justas são as que se concebem e se traçam segundo 

uma perspectiva mais abrangente que envolve História, Geografia, Biologia, etc., e não só a 

esfera jurídica. Em defesa desta concepção biogeográfica das fronteiras, Haushofer dizia que 

“certos povos”, mais ainda os que não tinham colônia, poderiam ter que controlar rigidamente 

a taxa de nascimentos em seu território, para manterem a sua população em valores 

comportáveis com a dimensão desse território.  

E fez o mesmo para seu conterrâneo Jacques Ancel. Reconhecia que esse fazia algo 

muito parecido quanto à crítica à Geopolitik, dizendo que foi o único autor francês do período 

entre guerras a propor outra forma de geopolítica menos dogmática e mais dinâmica, mas que 

não podia ser perdoado já que esse errava ao reivindicar o rótulo – “não poderia ser chamada 

 
79 Cf. Wanderley Messias Costa, 2013. 
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de doutrina uma infeliz tentativa de acordo entre os métodos franceses e alemães” (1952:56). 

Isso porque, em sua opinião, Ancel fora influenciado demais pelos “encantos” da doutrina 

alemã. O que talvez não pudesse ser diferente: a experiência desse último no assunto deveu-se 

principalmente às investigações que fez nos Bálcãs e na Europa Central (Ancel combateu pelo 

lado francês nos Balcãs na guerra de 1919), quando pôde pensar sobre questões de identidade 

nacional. No final da década de 1930 aponta para a trama entre os geopolitikers, alertando que 

o tão usado conceito de “fronteira natural” era perigoso, ideia que era divulgada principalmente 

via noção ratzeliana de Lebensraum, “esse espaço vital, que supõe a ideia de uma fronteira 

historicamente justa” (Cataruzza, p.140). Isso sugere que Ancel não se afastava dos geógrafos 

franceses da época, mas de alguma forma da instituição. Nesse sentido, não podia ser acusado 

de fazer o que os geógrafos alemães no geral faziam de acordo com os franceses, na esteira do 

que era dito desde os anos 1920 por alguns acadêmicos franceses como André Chéradame e 

Febvre, que já condenavam o periódico alemão (fundado em 1924) por produzir, segundos os 

críticos, um conhecimento de caráter normativo que se baseava em analogias falsas para 

encontrar os determinantes do comportamento humano. E também porque não existia nem 

doutrina nem formalização de métodos da Geopolítica na França, onde os geógrafos preferiram 

estudos de caso ao invés das teorizações quase sistemáticas.  

Sendo insuspeito para falar de Geopolítica porque era judeu, como sugere Breno 

Pedrosa, Gottmann assim se refere a Ancel: 

 

...concluiu um livro sobre a geografia das fronteiras, definindo a fronteira como um 

“isóbaro político”. (…) O isóbaro é um termo de meteorologia que significa uma linha 

cujos pontos têm a mesma pressão no momento em que o mapa barométrico é 

levantado. (…) no campo das ciências humanas, as comparações emprestadas da física 

podem ser tão perigosas quanto às emprestadas da biologia. (…) a política de um 

Estado não equivale a equações simples, que podem ser aplicadas em diferentes 

pontos do espaço geográfico. A fronteira não é simplesmente mantida no lugar 

simplesmente porque as forças políticas dos dois compartimentos que ela separa se 

equilibram mutuamente. Tal teoria assumiria que sempre há oposição entre ambos os 

lados de uma fronteira, que a política de qualquer estado digno de seu nome sempre 

tende a uma ampliação territorial. Ancel sofreu um pouco a influência dos geógrafos 

e dos geopolíticos alemães, com quem convivia. Pode parecer paradoxal, até mesmo 

trágico, fazer tal observação sobre as ideias de um homem que sucumbiu ao 

tratamento que lhe foi infligido em um campo de concentração alemão. E, no entanto, 

compreendeu-se que toda a fluidez da política internacional como a dinâmica das 

entidades em constante luta, animadas por uma propensão à expansão que para 

somente diante de um obstáculo fisicamente intransponível em um dado momento. 

Naturalmente, Ancel mostrou que, como um aluno fiel da escola francesa, conhecia a 

importância e a variedade de tantos outros atores na política (…) muitos outros 

geógrafos sucumbiram a essa mesma tendência em sua análise da geografia humana: 

ao se esforçarem para combinar elementos físicos e humanos, sentiram muito 
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facilmente o desejo de explicar o menos conhecido, ou seja, o humano, pelo mais bem 

estabelecido, ou o físico”. (1952, p.131) 

 

Há elementos de ressentimento nas críticas que Gottmann faz, já que foi diretamente 

afetado por políticas raciais promovidas por essa Geopolítica e isso justifica, além das 

orientações de sua própria tradição, as críticas que fazia.  

 

  



77 

 

2.4. Conclusão  

 

Após se debruçar sobre esse contexto de nascimento da geografia acadêmica e da 

profissão do geógrafo na França, ficou evidente que na medida em que os universitários são 

legitimados socialmente, sua existência fica garantida como um tipo de profissão mais ou 

menos útil, dependendo da época. Se nas décadas em que ocorreu essa institucionalização 1870 

-1890) ainda não é possível falar da existência de uma “escola nacional” de produção de 

discursos geográficos na França, o mesmo não se pode falar do período entre guerras e durante 

o período de guerra total, o da década de 1930, quando o já consolidado “modo francês” de 

fazer geografia e reconhecido internacionalmente. Esse discurso será parte da legitimação de 

um acadêmico profissional. 

A primeira metade do séc. XX é um excelente recorte para refletirmos sobre profissão 

do geógrafo em termos sociais de uma perspectiva histórica, e sobre o que foi feito nessas 

circunstâncias sob o rótulo da Geografia. Desde a participação ativa desses profissionais em 

departamentos de inteligência na Grande Guerra de 1914-1917, evidenciada no exemplo 

clássico dos geógrafos britânicos e da Royal Geography Society (Stoddart, 1992; Heffernan, 

2000), dos geopolíticos alemães (Clayton & Barnes, 2015), ou no exemplo de Martonne (Bowd 

& Clayton, 2014) e de outros geógrafos na França, também dos norte-americanos (Smith, 

2003), no mesmo sentido, entre 1939-1945, temos um renovado exemplo da utilidade mais 

evidente do conhecimento geográfico, mesmo que esse tenha perdido muito espaço para outras 

disciplinas consideradas tão ou mais importante para os destinos da guerra.  

A relação entre geógrafos e a II Guerra, tanto os civis quanto os militares, se torna um 

tópico para ser questionado porque no limite serve como fonte de reflexões sobre a produção e 

utilidade prática desse tipo de conhecimento. Encontramos na experiência individual de 

Gottmann elementos de mediação entre texto e contexto. Após ser expulso de uma França 

antissemita e se exilar nos EUA, seus textos entre 1941-1945 fazem notar o quanto sua perícia 

(nesse contexto histórico) foi útil, ao menos à França Livre de de Gaulle e à inteligência militar 

estadunidense. No primeiro caso, ajudou, em parceria com Henri Laugier, a divulgar, em terras 

americanas, a mensagem desse governo provisório que era parte da resistência contra a 

ocupação nazista; no segundo, pela produção de relatórios e através de palestras e cursos a 
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serem aproveitados pela inteligência militar, contribuição de particular interesse ao esforço de 

guerra estadunidense, prestes a mandar seus exércitos à Europa.  

O cenário em que se deu evasão de Gottmann da Europa, ameaçado pela política étnica 

nazista quando seu trabalho como pesquisador estava no auge, faz parte de um cenário maior 

que envolvia os EUA. No seu caso, foi beneficiado por alguns canais de resgate de refugiados 

da guerra de origem estadunidense que privilegiavam especialistas acadêmicos. A intenção mais 

evidente desses programas, ressaltemos, era buscar “cérebros europeus” que pudessem integrar 

a vida intelectual dos EUA, algo abertamente declarado pelos responsáveis e mantenedores 

desses programas de auxílio. Abrem-se questões sobre a circulação do conhecimento produzido 

ao nível da academia.  

O tipo de conhecimento geográfico produzido nesse contexto, tomando o caso de 

Gottmann, será um tipo de geografia bastante específico que pode ser fundamentalmente 

correlacionada ao conhecimento estratégico promovido pelos exércitos e serviços secretos para 

impulsionar o poder estatal. A profissão também, durante essas duas grandes guerras, pode 

facilmente ser associada a questões de como espaço é organizado, como a geografia molda a 

guerra, e como as geografias de guerra se alteram. Tudo isso mediado pela participação e pelo 

trabalho realizado por pessoas de carne e osso dentro das cúpulas de poder que decidem os 

rumos dos acontecimentos.  

Seu relatório decodificando a maneira que a Alemanha explorava a economia francesa 

para impulsionar a máquina de guerra do Eixo (Montry, 1942) foi particularmente importante, 

ocasião em que também denuncia a colaboração do governo de Vichy com os nazistas. Os textos 

que dizem respeito à configuração material dos lugares específicos enunciam e reproduzem o 

discurso produzido no nível acadêmico, e são complementados por sua prática enquanto 

consultor para essas mesmas agencias, que por sua vez ajudam a concretizar o discurso no plano 

através das ações, justificando limites, determinando áreas. Nesse esquema, a Geografia, 

através de seus diversos níveis e tipos de atividade legitima ou delimita uma realidade 

territorial, servindo também como uma “ponte” para a ação. 

Ao mesmo tempo, o fato de Gottmann ser reconhecido como “geógrafo francês”, o 

embebia com algum prestígio e expectativa por parte dos norte-americanos que esperavam certo 

tipo de serviço, o de fornecer informações geográficas detalhadas em forma de relatórios e 

consultoria sobre a geografia europeia. Nos EUA, por sua relação pessoal com Isaiah Bowman, 
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também se faz notar que por ser reconhecido enquanto um “geógrafo regional”, Gottmann teve 

certas oportunidades justamente por carregar esta identificação profissional, o que o 

possibilitou fabricar analises reconhecíveis pelo método geográfico francês. Foi empregado ao 

mesmo tempo em que pôde divulgar de certa forma o conhecimento produzido no Instituto. 

Com o exemplo de Gottmann pudemos relatar tanto a atividades de geógrafos no contexto 

estadunidense e de suas agencias que empregavam muitos desses profissionais, quanto 

comentar o impacto desse período em trajetórias pessoais (sua própria e dos que o cercavam). 

É preciso mais investigação, todavia, para compreender o desenvolvimento da disciplina nesse 

período, a organização da profissão, os avanços na cartografia, a estrutura da educação superior 

para esse campo, tudo isso deve ser melhor verificado.  

Por fim, buscou-se sublinhar como contribuiu para um debate acadêmico em curso há 

algumas décadas, quando escreveu a respeito da Geopolítica alemã em tom condenatório, 

exaltando outra forma de se estudar as relações entre política e geografia. Atacou os métodos 

alemães na esteira de seus antigos professores que já o faziam desde o começo do séc. XX, ou 

desde a Franco-prussiana. Mas em seu caso também interfere sua condição individual e 

subjetiva, já que a ideologia do Partido Nazista era ameaça à sua existência. É possível concluir 

com isso que, a despeito de qualquer motivação científica, as motivações pessoais sempre 

respondem por grande parte das iniciativas tomadas e muitas vezes decodificam o texto escrito.  

Sugerimos que esse debate acadêmico refletia a disputa entre Eixo e Aliados (ver 2.3), 

concluindo que o sistema universitário, além de representar a história no momento em que se 

reproduz, é fornecedora das ferramentas intelectuais e processos legitimadores da ação política 

de cada época.  

 

 

 

  



80 

 

3. Gottmann e a circulação corporativa de ideias acadêmicas 

 

 

3.1. O discurso regional da geografia francesa no contexto da Costa Leste 

estadunidense 

 

Seu trabalho e suas conexões acadêmicas e militares abriram as portas para que 

residisse definitivamente nos EUA, e depois da primeira metade da década de 1940, entrar no 

mercado acadêmico como geógrafo profissional.  

A frenética circulação de Gottmann pela Costa Leste estadunidense durante o período 

da guerra o possibilitou experienciar a paisagem densamente urbanizada dessa porção dos EUA. 

Desde seus primeiros anos transitava quase semanalmente de Princeton e Washington, parando 

em Baltimore, onde trabalhava com Bowman, através da antiga Pennsylvania Railroad, a maior 

ferrovia em tráfegos e receitas da primeira metade do séc. XX estadunidense. Como muitos 

acadêmicos europeus que retornaram dos EUA deslumbrados, casos clássicos da Geografia são 

o de Ratzel e Vidal, Gottmann verifica um conjunto de diferenças qualitativas entre os dois 

lados do Atlântico, considerando que sua experiencia envolve a fuga de uma Europa desgastada, 

esfomeada e arrasada pela Guerra.  

Vivendo e trabalhando nos EUA, seria bastante provável que suas orientações de 

pesquisa mudariam80. E assim o foi. Gottmann interpretou que nos EUA operava uma lógica 

reticular, em um primeiro momento, notando que seus diferentes compromissos de trabalho se 

localizavam em uma rede de cidades, o oposto de sua antiga rotina parisiense onde tudo era 

concentrado na metrópole.  Mesmo que sua forma para apreender a geografia estadunidense 

fosse o método a que se familiarizou – um conjunto de ferramentas intelectuais que 

evidentemente interfeririam muito na reflexão geral sobre aquele lugar – foi forçado a repensar 

alguns fundamentos dessa geografia humana francesa, quando questionava-se constantemente 

o arsenal disponível para os geógrafos franceses (Muscarà, 2003).  

A primeira amostra de que não continuaria a ortodoxia da tradição de onde foi treinado, 

é vista em artigo de 194781. De antemão, Gottmann assumiu que o instrumental deixado pelas 

 
80  Cf. LIVINGSTONE, David (2003) e sua proposta de abordar a produção de conhecimento situando-a a 

partir de sua geografia.   
81  GOTTMANN, Jean, De la méthode d'analyse en géographie humaine, 1947. 
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duas gerações anteriores de geógrafos franceses no campo da geografia humana era precário e 

diferente do que era feito na geografia física, que trabalhava com variáveis mais “estáticas”, 

concluindo que havia problemas para encontrar um método “seguro” para a geografia humana. 

O maior deles estaria na origem e no uso de ideias de causa e efeito; essas, entendia, eram quase 

sempre frutos da intuição, o que via como comum para a maioria dos geógrafos. A partir delas 

também seria muito fácil cair no que chamava de “determinismo simplista”, apontando também 

que vinha sendo desconsiderada a temporalidade na avaliação espacial.  

Na geografia física, dizia, os princípios da circulação atmosférica, erosão, adaptação 

de plantas e animais às condições ambientais são uma base onde se constrói concepções gerais 

e análises regionais; cada uma dessas abstrações forneceria um método para acompanhar o jogo 

combinatório de forças naturais (1947, p. 12). Esquema que era semelhante ao da geografia 

humana: Vidal na França havia criado um primeiro sistema de classificação, alimentando 

coletivamente a ideia de modo de vida, e a partir dessa abstração, junto do procedimento de 

delimitar regiões, agregaria os fatos humanos aos naturais.  

Mesmo que reconhecesse que o regionalismo não abrisse caminho a nenhuma 

concepção geral, Gottmann defendia que tais concepções foram suficientes para consagrar uma 

disciplina que produz conhecimento científico sobre a sociedade humana. Sobre uma das ideias 

mais associáveis à Vidal e à escola regional, a de “modo de vida”, conclui que apesar de 

importante enquanto ferramenta descritiva, não era capaz de sozinha criar explicação para si 

mesma. Cumpriria uma função descritiva para a geografia regional, mas não para um método 

explicativo numa geografia geral. Já “população” e “habitat” seriam dois conceitos da geografia 

com potencialidade, ideias que aprendeu com Demangeon. Mas, mesmo considerando que esse 

último sistematizou bastante a ideia de habitat, reconhece que os dois conceitos, sozinhos, 

também não dão conta de explicar seu próprio desenvolvimento (1947, p.4). O diagnóstico foi 

de que faltava dinâmica e processo nessas ideias. 

O modelo vidaliano estava sendo levado adiante, com modificações, pela segunda 

geração e terceira, mas continuava essencialmente o mesmo: estava convencido de que como a 

geografia humana era dinâmica e a física/natural relativamente estável, ou seja, a natureza se 

molda segundo os desígnios humanos. Mesmo nunca usando o termo “possibilismo”, evocava 

essa posição (tomando-a como uma posição dos geógrafos franceses, sem, aqui, questioná-la 

em termos epistemológicos) a colonização judaica na Palestina, defende que “não adianta uma 
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terra fértil se essa não é cultivada” (1947, p.6). Retoma nesse momento o conceito de “frente 

pioneira”, mas para observar que apesar de ser mais uma ideia interessante para sistematizar 

alguns processos de ocupação humana, também não é explicativa.  

Afirmando que “a metodologia da geografia humana ainda está assentada na ecologia 

ratzeliana”, diz que a compreensão da base física na explicação geográfica será sempre 

importante, mas que é nas relações sociais que se encontra a chave para a construção de um 

método; ao seu ver, seria um erro continuar buscando na história natural explicações para 

geografia humana e o caminho era encontrar leis de distribuição dos povos, os modos de 

assentamento e as ocorrências dos modos de vida (p.5). Logo, a indicação principal era centrar 

na fluidez.  

O primeiro conceito central do artigo, o de carrefour, que pode ser traduzido por “nós 

de conexão” ou “intersecção”, e em tradução literal por “encruzilhada”, fundamentava a ideia 

de que as cidades se desenvolveriam a partir desses nós. Vidal já havia trabalhado nesse sentido, 

o de atrelar nós e desenvolvimento, mas não desenvolveu a ideia. Apesar de complexa a análise 

dos nós em si, seu uso sê-lo-ia fácil como ideia abstrata e geral, com flexibilidade de aplicação: 

portos, zonas mercantis, cidades, praças, enfim, de acordo com cada pesquisador. Acreditava 

que fosse possível, com mais estudos, matematizar a ideia dos nós e transformar em modelo.  

Ao longo do artigo insiste na importância dos nós, de como são pontos abertos, 

sistemas dinâmicos em permanente atualização, como canais de fluxos de energia. 

Provavelmente influenciado pela sua experiência no IAS, cita a ideia de termodinâmica de 

Josiah Willard Gibbs; “as leis de energia física podem ser uteis a geografia” (1941, p.4), mas 

não avança. Precisa-se compreender o papel da base fixa e da base dinâmica nesses nós: o 

duradouro e o que pode ser atualizado, modificado, e o que se encontra em dinâmica viva. 

Aponta que, considerando essa relação “interno x externo” e a permanente fluidez, seria 

impossível falar, por exemplo, em equilíbrio ecológico.  

Segue então ao segundo conceito destacável do artigo, o consumo, que seria a conexão 

entre os fatores ou dinâmicas internas e externas. Mais um conceito maleável e abstrato, como 

o de carrefour. Argumenta que esse não devia ser usado como fator de hierarquização, mas 

como elemento para comparação entre diferentes civilizações. As ideias de carrefour e 

“consumo” seriam um caminho para pensar a circulação dos modos de vida, isto é, consumo 

como causa e como efeito, onde e quando reforça a posição “possibilista”.  
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Aponta também como incontornável para a análise o fator psicológico. Isto seria o que 

determina os aspectos de consumo de uma civilização específica, e usa o exemplo da gravata. 

As pessoas não precisam de gravata, diz, mas devido ao “capricho” os homens a usam: assim a 

realidade é dinamizada pelo consumo, com a construção de fábricas e lojas, por exemplo. Num 

esquema bastante simplista, conclui que o capricho leva ao consumo, o que conduz uma 

dinamização da base material, e aí se afasta de qualquer leitura marxista ou estruturalista que 

tomaria o modo de produção como fator de criação das necessidades. Em seu entendimento, 

esse fator psicológico, do consumo de coisas fúteis, é algo próprio da civilização, e em sua 

opinião seria o fator que dinamiza a base humana82. Evita (ou se nega) a falar algo sobre as 

próprias consequências da produção de mercadorias e seu impacto ambiental, nem evoca 

qualquer assunto trabalhista que envolva a própria produção dessas “necessidades”.  

Como já havia demonstrado em textos anteriores, é comedido quando se trata de 

Ratzel, na verdade, sem muito comentar sobre seu trabalho aponta-o como não descartável. 

Sem explicar o que constitui esse fator psicológico que vai “muito além da estrutura”, termina 

o artigo insistindo que o que deve ser analisado é a base dinâmica humana, apontando os 

conceitos de nós e consumo como importantes, mas não constrói um método, apenas fatores 

incontornáveis, segundo sua percepção.  

 

(...) um método de análise, para ser cientifico em nossa disciplina, deve renunciar ao 

materialismo geográfico simplista e admitir que as forças espirituais podem 

compensar as pressões que a energia extrai de outras fontes. (1947, p.12) 

 

Mesmo que não pareça trazer novidade no contexto mais amplo da geografia daquele 

período, entendemos que esse texto de 1947 é sua primeira tentativa de aproximar o método 

regional francês para estudar os EUA. O desenvolvimento do conceito de megalópoles e seus 

escritos em geografia política só podem ser compreendidos levando em conta o que próprio 

chamou de “transumância transatlântica”83, isto é, quando publicava e dava aulas entre os 

continentes europeu e norte-americano. Tendo em conta toda sua atividade no período, temos 

uma amostra de sua ambição acadêmica: ser uma espécie de pivô entre duas corporações de 

geógrafos, oferecendo sua leitura entrecruzada para públicos específicos de geógrafos franceses 

 
82  Explica o colonialismo de seu país como o resultado desse fator psicológico, na busca por conhecimento, 

etc. (Nesse momento se aproxima bastante da ideia de geograficidade de Dardel – ainda que anterior a ele – por 

falar desse “impulso pelo desbravamento”). 
83  O próprio chama assim o período de cerca de vinte anos onde atravessava o atlântico por uma intensa 

rotina de trabalho. Ver Gottmann, 1983b. p. 23. 
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e norte-americanos em sua língua nativa. Padrão de atividades que fez Luca Muscarà (2003) 

afirmar que Gottmann concebia a ideia de dois modelos de assentamentos diferentes, o europeu 

e o estadunidense. 

Antes mesmo de ser encerrada a guerra total em 1945, ia frequentemente à França em 

acessoria ao Ministro da Economia (Pièrre Mendes-France). Nos EUA, compôs uma das 

sessões da recém-criada ONU como diretor de pesquisas, onde fez viagens a Mônaco (durante 

essa visita, cumpriu o pedido de Martonne e escreveu o artigo comentado alguns parágrafos 

acima, que sairia dois anos depois nos Annalles). Como não conseguia perseguir suas 

pretensões acadêmicas, se afasta da ONU em 1947. Logo (1948) também seria demitido por 

Bowman da Hopkins por motivos extra-acadêmicos84.  

Mesmo sem sua principal fonte de legitimação acadêmica nos EUA, não teve 

problemas para continuar empregado. Logo consegue fundos para escrever um livro sobre a 

geografia da Europa e é empregado por de Martonne como charge de recherche no Centro 

Nacional de Pesquisa Científica (CRNS) parisiense85. Nesse meio tempo, produz um texto para 

estudantes de graduação sobre a geografia estadunidense (L'Amérique, 1949). Um ano depois 

faz o caminho contrário, publicando em inglês um livro sobre a geografia europeia, resultado 

de seus cursos sobre o tema na Universidade de Columbia (A Geography of Europe, 1950). 

Enquanto Claval chama L’amerique de um “manual sobre a geografia urbana e rural dos 

Estados Unidos”; Hosman aponta as enormes simplificações e reducionismos nessa obra; sobre 

Geography Europe, Corey fala da “primeira aplicação da Escola francesa em qualquer parte 

dos EUA”. Esses trabalhos (e sua forma de exposição), de qualquer forma, foram suas 

credenciais para outros futuros, de maior fôlego. 

Desde 1950 dando cursos no Institut de Sciences Politiques (SciPo) de seu antigo 

professor André Siegfried, transforma em textos suas interpretações em geografia política, por 

onde divulga seu modelo binário para explicar a compartimentação do espaço habitado, 

baseados nas forças opostas de circulação e iconografia (1952, p. 215-222). No mesmo ano, de 

 
84  Gottmann viajava muito entre Washington e Baltimore, e foi acusado de negligenciar a John Hopkins. 

Neil Smith nos conta que: “Bowman contratou-o e estava impressionado com seu trabalho, mas George Carter – 

chefe do Departamento de Geografia – enciumado e preocupado, ao mesmo tempo, que com todas as outras 

atribuições em Washington, Novas York e Princeton, Gottmann não dispendia tempo suficiente na Hopkins (...) 

usando a Hopkins como parada entre trens (...) Decidiu demiti-lo” (Smith, 2003:267). 
85  Na entrevista com Neil Smith com Gottmann, lê-se: Em Junho, foi em Junho ou começo de Julho de 

1948. Estava deixando a Hopkins e também a América. É claro que sabia que teria que ficar indo e voltando (...) 

mas me foi oferecido um emprego em Paris e estava retornando à França para retomar uma carreira acadêmica 

normal”. Cf, Muscará (2003), nota 16.   
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volta aos EUA, sofre grave acidente nos corredores do prédio da ONU em Nova York, que 

quase o paralisou (Robic & Tissiser, 1994, p. 91). No hospital recebe a visita de Abraham 

Flexner e Paul Mellon para fechar um contrato sobre um livro sobre o Estado de Virginia.  

O resultado, Virginia at Mid-Century (1955), é um trabalho fortemente empírico, 

fabricado especialmente por meio das informações colhidas em pesquisa de campo. Mesmo 

com sua condição física arruinada, afirma no prefácio desse livro ter visitado todos os 

“condados e cidades” do estado, e que se tratava de uma aplicação do método da escola francesa 

em uma nova região (1955, p.3-4), o que seria, como afirma Paul Claval, também a primeira 

desse gênero feita por um francês em uma região estadunidense. Seguia, portanto, fiel à lógica 

de mais de 50 anos de pesquisa da Escola geográfica francesa, essa que é identificável, 

historicamente, por apropriar-se intelectualmente de várias regiões do mundo, tendo acumulado 

um enorme acervo dessas monografias.  

Devemos aclarar nesse momento que o método regional se articula em quatro pontos, 

segundo Claval (2014): o estudo dos gêneros de vida; a análise dos mapas de densidade e de 

utilizações do solo; a classificação e hierarquização das atividades econômicas e dos modos de 

utilização do solo; e a tentativa de destacar uma “personalidade” regional. Esse sentido, o 

método serviria para destacar que o planeta não é um mosaico de lugares completamente 

diferentes, e tentaria impor uma hierarquia de áreas de número limitado.  

Em primeiro lugar, essa abordagem concretizaria o antigo objetivo da geografia, que 

é o de descrever a Terra (em grefo geo,Terra; graphein, descrever); além disso, o método seria 

aplicado para decodificar as formas que a espécie humana se relaciona com a o meio natural. 

Tenta, no limite, ser explicativa. Pensando através de diferentes escalas e aparentemente 

recusando o determinismo ambiental, esse método é o que permitiu que as próximas gerações 

de geógrafos trabalhassem com a ideia de que a geografia era uma ciência social. Para 

Gottmann, a disciplina busca apreender os processos por meio da análise das paisagens e das 

estruturas regionais, no que acrescenta a ponderação sobre os fluxos e da circulação. Levando 

em conta ao seu modo as representações, Gottmann tentou levar em consideração a psicologia 

coletiva quando falou das iconografias que são elaboradas localmente.  

Parece que Gottmann se orientou no sentido de que suas pesquisas poderiam conduzir 

políticas de ordenamento. A ideia de modo de vida atravessa as duas obras. Em Virginia, para 

falar (em sua terminologia) sobre a evolução regional desse estado nos séculos XVII e XVIII, 
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compara os hábitos de fazendeiros da zona litorânea e de Piedmont, os pequenos agricultores 

virginianos de Blue Ridge, Great Valley (no Canadá) e dos Montes Allegheny (cordilheira dos 

Apalaches na parte oriental dos Estados Unidos e do Canadá). Afirma que em todos os casos, 

os modos de vida tradicionais percistem em pleno século XX. Não explicando os motivos da 

“preservação”, se limita a opinar que “essas pessoas preferem seu modo de vida porque lhe é 

próprio e porque abominam e desprezam a mudança, por mais detertável que seu modo de vida 

possa parecer aos outros” (1955, p.196). Sem surpresa, ao longo do livro não se encontra uma 

linha a respeito de populações campesinas pobres nem de comundades rurais formadas por 

migrantes nessas mesmas áreas e seus respectivos “modos de vida”. 

É notável que a concepção de uma “megalópole” já estava em Virginia; aliás, estudar 

esse Estado o levou à porção sudoeste do que vai chamar de megalópoles. Segundo Muscará a 

ideia já estava pronta em 1948, mesmo que sua primeira aparição textual esteja registrada em 

artigo de 195186. Em Virginia (p. 473-479), é possível verificar uma ideia avançada dessa zona 

urbanizada: 

 

A expansão de Megalopolis, que o conduziu à sua presente forma, foi determinada 

por muitos fatores (...). Os dois mais significativos são, todavia, a origem polinuclear 

e a imensa quantidade de todos os tipos de atividades que resultam do papel exercido 

pela organização de cidades do Litoral Nordeste como ponto de articulação da 

economia americana. (1955, p. 473-474) 

 

A pesquisa que resultou mais tarde na publicação do livro Megalopolis: The Urbanized 

Northeastern Seaboard of the United States (1961), pode ser entendida como um 

prolongamento de Virginia at Mid-Century. Muscará sugere que foi Robert Oppenheimer, 

colega de Gottmann em Princeton, que decidiu chamar o projeto de Megalopolis, assim como 

também foi decidido, entre outras opções, que seria Gottmann o responsável por conduzi-lo. 

Na apresentação do livro, o diretor do programa editorial descreve o porquê da preferência pelo 

francês: 

 

 

 

 

 

 

 
86  La región charnière de l'économie américaine. Revue de la Porte Océane, La Havre, v.7, n.71-2; p.9-14 
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No planejamento de um estudo do crescimento de uma grande região urbana, tão 

característica da nossa época, pareceu aos administradores da Twntieth Century Fund 

uma boa ideia ir em busca da contribuição de um geógrafo, com seu próprio método 

de combinar os pontos de vista de diversas disciplinas, e de um estrangeiro, que 

poderia observar um fenômeno representativo americano com no olhar. (Gottmann J. 

, 1961, pp. p. vii-viii) 

 

Em ambas as obras, é visível os métodos da escola francesa. E não se restringe à 

proposta de apreender a realidade estadunidense, suas especificidades, a partir do estudo das 

regiões, que os dois textos se assemelham, mas também pelos conceitos que mobiliza. Pelo fato 

de as paisagens carregarem, ao seu juízo, elementos incompatíveis dos dois lados do Atlântico, 

teve de repensar alguns procedimentos.  

Tem-se uma ideia disso já na introdução de Megalopolis: 

A sociedade de amanhã se diferenciará daquela na qual crescemos, em grande parte, 

porque será mais urbanizada. Modos de vida não agrícolas serão seguidos por mais e 

mais pessoas e ocuparão mais espaço do que jamais ocuparam, e tais mudanças não 

poderão evoluir sem modificar profundamente a vida e a produção agrícolas. São tão 

grandes as consequencias da evolução geral anunciada pelo crescimento e pela 

complexidade de Megalópoles que uma analise dos problemas da região 

frequentemente transmite a sensação de observar o alvorecer de uma nova etapa na 

cicilização humana (...) (1961, p. 9). 

 

Em uma região de urbanização quase total, é certo que a relação sociedade-espaço está 

em constante processo de mudança. Por isso pontua que a lógica em que se retira a subsistencia 

do meio ambiente já era obviamente superada pela necessidade ou demanda por moradia, 

descanço, distração e ainda trabalho. Nesse sentido, impunha-se a mudança na maneira de 

abordar o problema, ou seja, mesmo que os modos de vida megalopolitanos fossem artificiais, 

seu estudo interessaria aos geógrafos.  

 

O fato de aceitar esses processos de interpenetração do urbano e do rural em 

megalopoles pode conduzir a uma interpretação fecunda do que seja um modo de vida 

(...). Todo modo de vida é, certamente, “artificial”, por ser obra humana. Em 

Megalopoles, no entanto, um grande número de habitantes reside nas estruturas de 

aparência rual ao mesmo tempo em que conduzem um modo de vida urbano (1961, 

256). 

 

 

É privilegiada, tanto em Virginia quanto em Megalopolis, a atenção que deu ao papel 

das densidades e do uso do solo enquanto uma chave analítica. Geógrafos franceses sempre se 

interessaram pelas paisagens, mas é o mapa de densidades o documento mais utilizado por eles 

historicamente (Claval, 2014), pois, assim como fez em sua época de estudante para a Palestina, 



88 

 

é a primeira entrada para se identificar problemas de origem antrópica sobre o meio87. Já no 

primeiro capítulo de Virginia tem-se uma descrição da geografia física; nos dois próximos 

analisa a distribuição da população.  

Não por acaso usa a mesma estrutura em Megalopolis, onde ainda descreve ao seu 

modo o habitat urbano e rural (1961, p. 32-45); uma evocação bastante simplista (e 

preconceituosa) sobre as origens e a cor da população (1961, 45-50). A partir dessas bases 

abstrai sua região (à medida em que a colonização se estabelece). O mesmo para os capítulos 

seguintes, onde descreve outras divisões regionais, continua a falar de modos de vida e da 

utilização de recursos.  

Observa que uma mutação se produzia em Virginia: pelo mapa das densidades e do 

crescimento da população, percebe que a urbanização não ocorria somente no litoral nordeste, 

alcançando Portland e outras regiões da Costa Oeste. (1955, p. 475-477). Chega à conclusão 

que estava em curso, na verdade, um processo de “megalopolização”, e é através desse tipo de 

mapas que o autor tenta alcançar as principais problemáticas da megalópole; nesse sentido a 

extensão dos modos de vida urbano e os usos do solo estão relacionados ao conjunto de uma 

região.  

Ao menos essa tentativa de apreender a realidade de um país por meio de regiões e de 

seus recursos, pelos mesmos conceitos e métodos, indica alguma relação existente entre as duas 

obras. Foi por Virginia que o estabelecimento inglês começou em 1607, às margens do rio 

James. Prosperou, segundo sua percepção, por conta da cultura do tabaco. Sem tocar no tema 

escravidão, a não ser quando menciona que “a escravidão não deixou que Virginia fosse uma 

Europa”, explica como as elites virginianas, através da agricultura e outras atividades 

econômicas, tomam conta rapidamente da cena política. Gottmann diz que se trata de uma 

condição favorável para a abordagem regional: 

 

 

 

 

 

 
87  Desde Émile Lavasseur, se destaca o lugar qe deveria ter a carta demográfica no estudo da geografia 

humana. Vidal confirma isso em seu Princípios da Geografia Humana, introduzindo o assunto já no primeiro 

capítulo. Cf. Berdoulay, 2001. 
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A velha Dominion tem, certamente, a vantagem da cronologia. É a zona mais antiga 

colonizada por pessoas de origem ou descendência europeia. Constitui, portanto, a 

parte dos Estados Unidos onde a associação entre condições naturais locais e 

população local teve maior tempo para amadurecer: a organização de um país por seus 

habitantes é um processo é um processo contínuo e um trabalho artesanal; como tal 

demanda-se tempo para tomar suas melhores formas; na grande arte de fabricação do 

país (country-making) – raramente reconhecida, embora seja tão importante para 

todos nós – é o uso que gera as qualidades duradouras. A beleza das paisagens, das 

plantações e das cidades de Virginia é o produto de uma longa associação entre certo 

tipo de natureza e certo tipo de pessoas. O fato de que a população em Virginia tenha 

mudado relativamente pouco ao longo dos últimos séculos não é insignificante nem 

irrelevante. (1955, p. 4-5) 

(...) um estudo de Virginia, enquanto região, deve então prestar atenção permanente 

ao passado de cada porção do território, de cada comunidade, de cada atividade (...) a 

afeição pelo passado local e o desejo de fazê-lo sobreviver no presente fazem parte da 

tradição de Virginia: essas tendências contribuem para moldar a “personalidade do 

Commonwealth” (...) A investigação histórica é, consequentemente, essencial em 

muitas partes desse estudo” (1955, p5). 

 

No primeiro capítulo faz uma divisão da geografia física complexa, querendo mostrar 

sua diversidade e conectar isso com a maneira que ocorreu a colonização e especificidades 

locais, mas avisa: 

Dividir uma área em tantas regiões quantas compreenda é geralmente uma aventura 

cansativa e perigosa, porque o número de regiões é uma questão de interpretação; 

depende do propósito que o autor atribuiu à sua análise. Muitas vezes, encontramos a 

distinção básica em três regiões geológicas e históricas principais (...). Não seria 

difícil ainda subdividir cada uma dessas três unidades (...). Isso seria suficiente para 

nos levar a cortar Virginia em mais de uma centena de regiões (...). No entanto, isso 

impediria nossa compreensão de Virginia, do que ela é feita e no que ela está tentando 

se tornar. (...) Permanecemos mais próximos de um sistema e de uma unidade 

unificados e incorporados no espaço, o “Commonwealth” de Virginia, evitando 

quebra-lo e separar as partes do todo. (1955, p.53) 

 

Parte do princípio de que a história solda as regiões. 

 

Três séculos e meio de mudança moldaram a região (...). depois de evocar seu passado, 

mesmo que brevemente, como acima, é mais fácil entender como a tradição local 

particular na Commonwealth tem sido lentamente moldada. Assim, compreendemos 

melhor como o passado esculpiu, por meio do molde físico fornecido pela natureza, 

as principais regiões existentes hoje em Virginia. (1955, p.141) 

 

Outra lente importante, destacável mais em Virginia do que em Megalopolis, é o que 

chamou de “classificação das atividades”. Lendo trabalhos de geografia dos franceses da 

primeira metade do séx. XX, historicamente se nota que existe alguma fixação ou orientação 

maior e compartilhada por hierarquizações no modo de apresentar os meios e suas atividades. 

O geógrafo francês Paul Claval sobre isso comenta que “a apresentação das atividades que 

permite ao homem retirar do meio aquilo que lhe é indispensável deve preceder os outros, caso 

se queira que a análise de uma economia seja coerente. Convém estão partir do estudo da 
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colheita, da caça e da pesca, completa-lo pela análise dos espaços cultivados e pela valorização 

dos recursos minerais e do subsolo”. Somente depois poderia se interessar por artesanato, 

industrias de transformação, comércio, serviços ou turismo. Essa mesma ordem Gottmann 

segue em Virginia: 

 

A primeira categoria a ser analisada é a floresta, pois Virginia era predominantemente 

uma grande zona florestada quando os não índios chegaram à zona litorânea 

(Tidewater); seu estudo pode nos trazer um melhor conhecimento sobre o “ambiente 

natural”. Em seguida, a terra cultivada é o recurso de base das atividades agrícolas. 

Depois, os recursos minerais do subsolo devem então ser seguidos pelo 

desenvolvimento industrial. Enfim, o fator localização, com as vantagens e 

desvantagens que envolvem Virginia no presente, deve ser levado em conta. (1955, p. 

229) 

 

Se Gottmann faz a geo-história de Virginia baseado no modelo de Broek (Claval, 2017, 

p. 84), é nos trabalhos de Colin Clark88 que se baseia para refletir sobre a economia. Gottmann 

se afasta abruptamente da nomenclatura que identifica a sociedade dividida em classes sociais 

(citando Clark abundantemente em Megalopolis), e desenvolve a ideia de que a cesura 

fundamental do mundo pós-guerra se situava entre empregos industriais e empregos terciários. 

Seguindo essa linha de pensamento, propõem isolar dentro do último o setor em que as 

atividades são fundadas sobre contratos, chamando-as de “setor quaternário”.  

O procedimento é mais claro na obra de 1961. O que é um pouco paradoxal, porque se 

trata de uma pesquisa que tenta compreender a predominância urbana sobre uma parcela de 

“povos da floresta”, sobre as áreas de agricultura e da mineração que, ao seu juízo, é 

“insignificante”. Busca sempre falar do uso do solo e fala da exploração capitalista da floresta. 

O que o leva, logicamente, a indicar uma abstrata personalidade regional. E segue com esse 

raciocínio, afirmando que para compreender uma unidade nacional, deve se passar pela análise 

de suas regiões.  

Nem todas teriam o mesmo peso ou ajudariam a esclarecer o todo, e se orienta no 

sentido de buscar a especificidade do território estudado.  

 

 

 

 
88  Cf Colin Clark (1940). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan. Especialmente 

capítulo V. 
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(...) é bastante óbvio que Virginia se individualiza fortemente como estado no seio da 

nação, não só pelo seu passado, mas também pelo que é hoje; não só pelas suas 

características econômicas, que lhes são próprias e que não são encontradas em outros 

lugares, mas também pelo seu modo de fazer as coisas, que é virginiano e difere 

daquele que se pode esperar de seus vizinhos.  

Definir a personalidade de uma região e de seus habitantes é uma tarefa difícil (...). O 

estudo de uma região deveria ser uma obra de arte, criado durante um longo período, 

graças à cooperação de muitas pessoas, do passado e do presente, e conduzida entre 

eles e com muitas forças físicas e econômicas que não são fáceis de controlar (...). 

Não tentamos aqui desenhar um retrato de Virginia, mas, ao invés isso, oferecer uma 

interpretação que o tamanho e a complexidade de nosso assunto condenaram 

antecipadamente a ser imperfeita. (1955, p.557) 

 

 

Tentar encontrar a “personalidade” de um conjunto territorial é tanto mais difícil 

quanto mais dinâmico é o espaço considerado. Mesmo frente da escala de grandeza do que 

chama de megalópoles, afirma que 

 

Essa região tem, de fato, uma “personalidade” que lhe é própria, que mudou e evoluiu 

durante três séculos, criando problemas para seus habitantes, e exerceu uma profunda 

influência sobre a organização geral da sociedade. As tendências atuais (...) exigem 

profunda revisão das antigas concepções, tais como as distinções geralmente 

estabelecidas entre a cidade e o campo (...) (1961, p. 4) 

 

Chega à conclusão de que “a simbiose do urbano e do rural na megalópole cria novos 

e interessantes padrões de multiuso do solo sobre grandes áreas (...) o que dá à região um caráter 

bastante singular” (1961, p.257). Argumentando ainda, que a “força” de Virginia está na sua 

história de seu povoamento e na representação que fazem seus habitantes, o que não 

necessariamente está conectado com suas características físicas: 

 

O mosaico que descrevemos tem, no entanto, uma unidade particular. Isso não é 

devido a nenhuma característica física que seria impressa na crosta terrestre, mas à 

antiguidade e ao número de conexões e lações que foram estabelecidos desde o início, 

tendo em conta, em certa medida, as aptidões e a disposição do país. A principal força 

que une tudo advém do fato de que todas essas pessoas são virginianas, que a maioria 

delas está lá há gerações, e que todas estão orgulhosas por isso. Por causa desse 

pertencimento, adquiririam muitos traços que, se forem colocados juntos, dão a 

melhor aproximação possível ao que é a tradição de Virginia. É uma tradição 

individualista, orgulhosa e aristocrática. (1955, p. 225-226) 
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 Ou ainda, que 

 

Virginia sempre funcionou como parte de um grande sistema econômico com 

organização flexível, em primeiro lugar no seio do vasto império colonial de Sua 

Majestade Britânica, e depois como um estado na grande União, que se expandiu 

rapidamente e no seio daquelas barreiras econômicas que foram banidas. Sua 

localização geográfica teve a maior importância para a vida econômica de Virginia 

(1955, p.441) 

 

 

  Ou seja, a personalidade de uma região refletiria o resultado das relações que a 

população tece com o resto do mundo. Em Megalopolis, uma conclusão parecida:  

 

Estava estreitamente integrada como um sistema, mas que continuava a ser muito 

diferente do que uma cidade era ou é. [a região de megalópoles] não é, de modo algum, 

isolada do interior por um muro, uma paliçada ou qualquer um limite administrativo 

expressivo; consiste, antes, em um sistema de cruzamentos, todos intimamente 

conectados com outras áreas ou cidades fora da região que definimos. Ainda assim, 

megalópoles se destaca como um sistema bem diferenciado e integrado, que tem uma 

“personalidade” própria, um conjunto de características não representada por fora 

dela. (1961, p.691-692). 

 

 

 

A Megalópoles, para Gottmann, fornece ao conjunto aos EUA enquanto totalidade 

muitos serviços essenciais, a chamando de Main street da nação. A abordagem regional 

praticada por Gottmann o leva vê-la como uma realidade dinâmica que se apreende através das 

pessoas que moldam e dos fluxos que animam e a estruturam. Esquematizando, poderia surgir 

uma forma geral 

 

Hoje o que vemos não pode encontrar lugar em nenhum dos padrões sistematizados 

que os teóricos elaboram. Há muitas correntes, fluxos e constante mudança no seio da 

região. Há muitas relações que ligam cada comunidade dentro da zona a várias outras 

zonas, cidades ou cruzamentos (hubs). A comparação que talvez mais conviesse para 

tal estrutura (...) seria a de uma nebulosa (...) algumas cidades com papel central estão 

perdendo rapidamente sua antiga “centralidade” para se tornarem subúrbios ou 

satélites ou de alguma forma de dependências de comunidades que não parecem ter 

nem o tamanho nem as funções associadas ao conceito de “lugar central” (...) 736 
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3.2. Algumas críticas ao conceito de “megalópole” 

 

Antes de sermos autorizados a questionar se o conceito de “megalópole”, seja o de 

Gottmann ou outra versão, introduziu uma nova palavra no vocabulário urbano, se ele 

contribuiu para análise dos os complexos problemas urbanos que emergiram no pós-guerra, é 

importante ter em conta que uma megalópole “antiga” realmente existiu: foi uma cidade na 

península do Peloponeso, fundada por Epaminondas em 371-368 aC como sede da Liga Arcádia 

(liga federada de cidades-estados da antiga Grécia) (Gottmann, 1957, p. 190; 1961, p. 4). Essa 

“megalópole original” tinha paredes de nove quilômetros de circunferência e era povoada pela 

reunião de aldeias locais, “megalopolitano” descrevia os habitantes da cidade; o planalto, 

transformado em polis, era caracterizado pela grandeza de sua escala (Murrieta & Guerrero, 

2017); caiu no final da era romana e durante a idade média seus habitantes se dispersaram para 

assentamentos próximos. Na verdade, desde 2011 um município foi formado com o mesmo 

nome, no mesmo sítio da antiga cidade, e hoje, bem distantes das pretensões iniciais, tem 5,779 

habitantes89.  

Consideremos também que antes de Gottmann havia outras definições e usos para o 

termo. Elizabeth Baigent, que buscou pela palavra na imprensa geral e academia nos últimos 

séculos e se interessou por sua etimologia, revela coisas interessantes sobre seu significado. O 

termo foi usado, segundo a autora, pela primeira vez na imprensa na década de 1820; na 

acadêmica se associava a Patrick Geddes e a Lewis Mumford, já no século XX, se referindo a 

um tipo de aglomeração condenada à destruição (Baigent, 2004). O que Gottmann fez foi 

associar o termo a uma enorme região urbana altamente conectada, àquela do nordeste ou Costa 

Leste dos EUA, em uma faixa que se estende por quase 800 km de Norte a Sul, cuja população 

atingia já chegava aos 60 milhões de habitantes em 1960. 

Os usos originais do termo, porém, não foram considerados por Gottmann quando 

escreveu sobre o assunto. Para o biólogo e evolucionista Geddes, era um desbalanço entre 

organismo (sociedade) e o ambiente que criava para si. Ressaltemos que Geddes anteviu por 

quase 50 anos a urbanização em progresso naquela porção do território: em seu Cidades em 

Evolução de 1915, percebe que “num futuro não muito distante existirá uma vasta linha de 

cidades ao longo da costa do Atlântico, por quinhentas milhas, se estendendo por muitos pontos; 

 
89  Cf https://www.gtp.gr/MEGALOPOLI, Municipality, ARCADIA. Acesso em 22/09/2019 

https://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8891
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com um total de milhões de milhões de habitantes”. Bastante afastado de Gottmann 

conceitualmente, Geddes visualizava nessa faixa uma “vida deprimente”, onde reina “doença e 

loucura”, “vício e apatia”, “indolência e crime” (Geddes, 1994 [1915], p. 48-49, 86); e o melhor 

caminho era “afastar-se em busca de algum tipo de desenvolvimento social menor, mais 

simples, seguramente mais saudável e mais feliz” (pp. 50-51). A prinípio não nomeando o 

fenomeno de “megalópoles”, senão de “conurbação”, tinha em mente às aglomerações urbanas 

na industrialização massiva da Grã-Bretanha e de outras regiões da Europa no século XIX, que 

é, inclusive, de sua autoria (Meller, 1993, p. 116-30; Baigent, p. 697)90.  

O uso de Geddes, que argumentava desde a biologia principalmente, tipificava uma 

busca por estágios do desenvolvimento (ou evolução) dos fenômenos humanos e das leis do 

desenvolvimento social da humanidade (Baigent, 2004, p. 688). Mumford, o outro autor 

reconhecido que fazia uso do termo e também um discípulo de Geddes na mocidade, seguia um 

caminho parecido e em certa medida também argumenta fazendo analogia à natureza. O quarto 

capítulo de seu The culture of the cities (1938), “A ascensão e queda da megalópole” (que 

começa com “Um breve esboço do inferno”) fala quase só de estágios sobre evolução da cidade; 

sempre levando em consideração o fenômeno demográfico e o modo de produção que conduz 

a produção da cidade. Em sua visão, são seis os estágios da evolução urbana: 

 

(...) “eopolis” (aldeia), “polis” (associação de aldeias), “metrópole” (cidade capital 

emerge), “megalópole” (o começo do declínio), “tiranópolis” (expansão da área 

urbano baseado na exploração econômica para afastar a queda da taxa de lucro) e 

finalmente a “necrópolis” (guerra e fome, cidade abandonada) (Mumford, 1938: 272, 

284-92; Baigent, 688-689). 

 

Uma lógica, na verdade, bem parecida com a de Geddes, décadas antes:  

 

(...) começando como polis – a cidade, ela se desenvolve para metro-polis 

– a capital; depois disso em megalo-polis – lugar da megalomania. Em seguida, com 

seu amplo suprimento de “pães e espetáculos” (hoje em dia chamado de 

“orçamento”[budget]), se torna parasito-polis, com degeneração em conformidade. 

Assim, todos os tipos de doenças, corporais, mentais, morais: daí a Pathalo-polis e, 

finalmente, no devido tempo, Necro-polis – cidade dos mortos “ (Baigent, 2004, p. 

689)91. 

 
90 Da sua visita aos EUA, escreve seu Cities in Evolution, que toda a costa nordeste desse país se tornaria uma 

vasta área urbana. Aponta também que esse tipo de desenvolvimento já ocorria na Grã-Bretanha em menor escala. 

A urbanização, pincipalmente às próximas dos campos de carvão, se estendiam para engolir todos os assentamentos 

menores. “Conurbação” descrevia esse processo, dando nome a essas áreas; os locais eram: Clyde-Forth na Escócia 

e Inglaterra: Tyne-Wear-Tees, Lancaston, West Riding, South Riding, Midlanton, Waleston e Grande Londres. 

91 Como observa Baygent, não fica claro se Geddes fala do futuro ou presente, ou se está esboçando um esquema 

teórico ou moral, ver páginas 688 e 689.  
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Para Geddes a “megalópoles” viraria “necrópoles” se nada fosse feito (no sentido de 

planejamento); tentava entender as cidades modernas (sendo contemporâneo de sujeitos como 

Seebohm Rowntree, que buscou um conceito de “ciclo de vida” para a pobreza) concebendo 

etapas de evolução – nascimento, vida e morte – como o ciclo de vida das cidades (Geddes, 

1994 [1915], p. 118). Já Mumford operava mais com uma reconstrução do passado, presente e 

ideias de futuro, aproximando a concepção das consequências negativas do desenvolvimento 

capitalista. Sua aproximação era “menos prágmática, mais imaginativa, dominada pela 

arquitetura e por uma filosofia e literatura de diferentes períodos” (Meller, 1993, p. 117), 

tentando, na verdade, uma explicação causal: uma mistura de economia clássica e leitura 

marxista que o leva a concluir que o desenvolvimento econômico e técnico contido no 

desenvolvimento das cidades, uma “superconcentração nas cidades [que] envolvia enormes 

deseconomias” (Meller, 1993, p. 118). Descreveu com a “tiranópoles”, por exemplo, as 

estratégias de exploração adotadas em uma ampla área geográfica para afastar a inevitável 

queda da taxa de lucro (Baigent, p. 696). 

Mesmo com objetivos diferentes, existe uma proximidade forte entre um e outro. 

Geddes estava interessado na recuperação de algum tipo de balanço ecológico que a revolução 

industrial em curso destruía, nos termos de um fenômeno urbano causador de um crescimento 

demográfico sem possibilidade de sustentação. Geddes tinha total objeção às medidas de 

progresso do século XIX, que eram estupidamente numéricas, do “quanto maior, melhor” 

(Meller, 1993, p. 119).  

Em Mumford, a megalópole se origina na fusão das “coketowns” (cidades industriais 

sacrificadas pela fábrica e pela poluição) e era a representação do mal-estar da civilização 

moderna. Não se incomodava, aparentemente, com a definição da escala, buscava mesmo era 

entender a essência do processo – que a seu ver era comunicação e transmissão de ideias. Nesse 

sentido, na “megalópole” nada acontecia diretamente. Entendeu que as decisões que afetavam 

a vida e o lugar de milhões eram tomadas por aqueles que desconheciam totalmente as 

realidades locais e da população. Passava com isso um apreço ao regionalismo e um ataque ao 

estado burocrático. 

 

“A fim de compreender a quintessência da megalópole, devemos fechar os olhos para 

a terra concreta, com seu manto de vegetação e sua tenda de nuvens, e conceber o que 

poderia ser feito da paisagem humana, se pudesse ser inteiramente produzida em 

papel: pois o objetivo último da megalópole é conduzir toda a vida e as relações 
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humanas através do papel” (Mumford em The History of Utopias, 1922, p.226; citado 

por Meller, 1993 p. 123). 

 

No limite, seus objetivos eram mesmo diferentes, mas concordavam que o resultado 

do processo seria inevitavelmente a morte da cidade. Os dois ainda enxergavam a 

“megalópoles” como o grande desafio do séc. XX.  

É claro que a ideia de “megalópole” de Mumford representava a decadência da vida 

moderna. E não era um objeto em si, senão uma série de elementos políticos e culturais, como 

a burocracia, economia moderna, consumismo, publicidade; a maneira que os partidos políticos 

vendiam utopias como plataformas eleitoreiras (sem referência alguma a qualquer utopia física 

ou cultural a ser alcançada): tudo isso era condenado por Mumford. São realmente credenciais 

daqueles que acreditavam que a destruição da civilização acontece com a urbanização em 

massa, sem qualquer existência de um poder político popular. Dois de seus medos eram a 

“uniformidade” e a “padronização”, além da preocupação de que toda cidade tentasse se tornar 

“megalópole”, no sentido de que a “boa vida” materialista fosse a fórmula definitiva buscada 

por todos (Meller, 1993, p. 125).  

Em 1961, Mumford promove ainda mais associações ao termo em seu “A cidade na 

História”. Agora falando de um substantivo genérico, que pode ser aplicado a qualquer grande 

cidade92. Megalópole é, afinal, uma tendência à urbanização incontrolável que acabaria por 

cobrir toda a superfície da Terra. Não se trata de um termo para definir uma cidade gigantesca, 

mas a possibilidade de destruição da ideia de cidade e, com ela, da ideia de civilização. 

No mesmo ano, Gottmann apresenta sua própria versão de “megalópole”, bem 

diferente das anteriores. Para ele, a expressão pretendia definir (e com a complexidade que isso 

implica) a união de duas ou várias áreas metropolitanas (Gottmann, 1955, pp. 54-55), nomeando 

com o termo (ou com “sistema megalopolitano”), a faixa que alcançava os distritos urbanizados 

da Costa Leste dos EUA, sendo Nova York seu centro, mas que se estendia por Connecticut, 

Massachusetts e Rhode Island, ao norte; Nova Jersey e Delaware, ao sul; o distrito de Columbia 

e grande parte de Maryland, Pensilvânia e o próprio estado de Nova York. O conglomerado no 

total medindo cerca de 800 quilômetros de comprimento, com largura variando entre 50 e 160 

quilômetros, e cobrindo uma área próximo a 140.000 quilômetros quadrados. A partir daí, 

deduziu uma nova configuração urbana, batizada de “megalópoles” (1961, p. 4-5). 

 
92  Cf. texto sobre Buenos Aires. 
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Nesse sentido, existe uma diferença formal nessas duas versões. Enquanto para 

Mumford a megalópole ocorre porque o crescimento metropolitano fica irreprimível, 

transborda os limites e é uma expansão sem forma, para Gottmann, é um novo tipo de tecido 

urbano, um crescimento regional, e não só pela escala, mas por conta de sua estrutura funcional; 

uma malha que cria nova urbanidade fundada em transportes e comunicações; nesse sentido 

difere também da “conurbação” de Geddes (Randle, 1406).  

Gottmann evoca conteúdo histórico para justificar sua regionalização e o uso do termo:  

 

Um grupo de povos antigos, planejando uma nova cidade-estado no Peloponeso, na 

Grécia, a chamou de Megalópole, porque sonhavam com um grande futuro e 

esperavam que ela se tornasse a maior das cidades gregas. Ao longo dos séculos, a 

palavra Megalópole tem sido usada em muitos sentidos por vários povos (...) Seu uso, 

no entanto, não se tornou tão comum que não pudesse ser aplicado em um novo 

sentido, como nome do conjunto único de áreas metropolitanas da costa nordeste dos 

Estados Unidos (...) O nome aplicado a [essa área] deve (...) ser novo enquanto lugar, 

mas antigo enquanto símbolo da longa tradição de aspirações e empreendimentos 

humanos (Gottmann, 1961, p.4). 

 

Gottmann e Mumford, tomando o termo para resumir sua própria percepção pessoal 

sobre o desenvolvimento urbano, praticamente ignoravam o uso excludente do outro. Gottmann 

reconhece o uso do termo por Mumford apenas duas vezes (até onde descobri), quando fala “do 

pessimismo de Mumford” em texto de 1987, e antes numa nota de rodapé de um outro texto 

escrito em 1957, que é na verdade a divulgação de seu projeto de pesquisa; foi, nesse último, 

bastante anódino, simplificando grosseiramente a ideia original de Mumford: 

 

(...) “megalópole” foi usada por vários autores, com significados bastante diferentes: 

filósofos antigos descreveram com ela, algumas vezes, o “mundo das ideias”; 

recentemente Lewis Mumford a usou para descrever toda a tendência em direção às 

grandes cidades. Consideramos apropriado descrever uma região geográfica única, 

caracterizada mais do que qualquer outra por enorme crescimento urbano e 

metropolitano, e avaliar o status atual de uma vasta região na seção marítima do 

nordeste dos Estados Unidos. (Gottmann J. , 1957, p. 192) 

 

Por sua vez, Mumford, numa reimpressão de A cidade na história (de 1975), faz uma 

referência indireta a Gottmann, mas, ao menos, diz com o que não concorda: 

 

(...) eles enganam a si mesmos (...) chamam a massa resultante [de cidades unidas] de 

Megalópoles (...) sugerem que a mudança na escala espacial (...) por si só é suficiente 

para produzir uma nova e melhor forma urbana (...) [Não] é, de fato, um novo tipo de 

cidade, mas uma anti-cidade. Como no conceito de anti-matéria, a anti-cidade aniquila 

a cidade sempre que ela colide com ela. (Mumford, 1975, p. 575 apud Baigent, p. 

691). 
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A ideia de “megalópole” de Gottmann já tinha sido impressa duas vezes antes do livro 

definitivo de 1961, em Virginia at Mid-Century (1955) e num artigo de 1957. A mesma Twenty 

Century inclusive lançou volume complementar em 1964, provavelmente buscando um público 

mais amplo. O autor, Wolf Von Eckardt, produziu esse texto e teve a supervisão de Gottmann. 

O uso partidário da ideia é evidente: “o sonho [da megalópole] se tornou realidade. No nosso 

país. Hoje”93 . Mas não há evidências de que quando Gottmann “relançou” o termo, tivesse 

conhecimento da prioridade de Geddes (mesmo conhecendo seu trabalho, descrevendo o 

Cidades em evolução, por exemplo, como “muito interessante (...) mas irremediavelmente 

desatualizado”)94, e existem evidências claras de que ele considerava o uso de Mumford muito 

insignificante para prejudicar sua apropriação (Baigent, 2004, pp. 690-1). 

Tendo sua opinião compartilhada por aqueles que divulgavam suas palestras, os que 

viam “muitas conclusões proféticas” em seus parágrafos, como Kenneth Corey, diretor do 

Instituto de Estudos Urbanos, (Corey, 1987), em 1986 fala ele próprio e sem ironia sobre sua 

influência: “O termo Megalópolis tem sido aplicado apropriadamente a outros setores da 

América e do exterior. Tornou-se um termo genérico” (Gottmann, 1987, p.18), onde muito do 

que pode ser aceito como “normalidades da civilização avançada da última parte do século XX 

está se formando lentamente” (Gottmann, 1957, p.190). Via essa região urbanizada como um 

“laboratório extraordinariamente interessante in vivo”, ou um “laboratório para o estudo de um 

novo processo”, nas palavras de Von Eckardt (Von Eckardt, 1964:9, apud Baigent, p. 692).  

 

Os EUA podem reivindicar com razão ser a primeira grande nação a ter atingido um 

alto grau de abundância geral, bem distribuído entre a população, e há poucas dúvidas 

de que essa abundância se deve não tanto à extensão e fecundidade da terra, mas ao 

dinamismo da economia urbana desenvolvida em Megalópolis, fundada no 

gerenciamento da redistribuição. (1961, 774-775) 

 

 

De qualquer forma, no momento em que escreveu Megalopolis, estudava um caso 

particular, mas, como dizia, essa “nova ordem” poderia ser repetida. Ao menos academicamente 

falando, tinha razão, pois o termo seria aplicado logo (na década de 1970) para descrever 

aglomerações urbanas comparáveis em outros lugares, como Tóquio-Yokohama-Kyoto-Osaka 

no Japão e Londres-Birmingham-Manchester na Grã-Bretanha. Ou seja, o processo era 

 
93  Em The challenge of Megalopolis:a graphic presentation of the urbanized northeastern seaboard of the 

United States 1964, p.5; (citado por Baigent, p.690) 
94  Gottmann e Harper, 1990, p. 257. 
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estadunidense, mas, definida sua origem, o próprio Gottmann aplica suas “descobertas” como 

se houvesse uma tendência mundial, visível em outras regiões com processo parecido.  

Afirmou também que os Estados Unidos eram uma verdadeira “empresa nacional” 

(1961, p.772). A ideia de megalópole como criação peculiar dos EUA (país que por sua riqueza 

incomparável criou as condições necessárias para que um fenômeno dessas proporções fosse 

possível, como insistia), portanto, seria exportável, como uma mercadoria (Meller, 1993). Para 

nosso autor, parece que tudo se resume a funcionalidade: “é tanto um crescimento excepcional 

quanto uma área pioneira; excepcional, pois em nenhum outro lugar se poderia encontrar outra 

concentração populacional, de instalações industriais e comerciais, de riqueza financeira e 

atividades culturais comparáveis a ela” (Gottmann, 1957, p. 190). Nessa esteira, fala das “novas 

oportunidades culturais oferecidas pelas bibliotecas, teatros e boates da megalópole” 

(Gottmann, 1987, p. 40-42; apud Baigent).  

Finalmente, a “megalópole” de Gottmann seria mais um construto semântico e gráfico, 

estatisticamente denso, mas confuso em sua exata extensão e significado. Como diria Short a 

“megalópoles” de Gottmann “é uma vasta coleção de unidades políticas que têm pouco em 

comum ou preocupam uma com a outra. Não existe um governo comum, nem é o ‘local de 

origem’ percebido para seus 48,7 milhões de habitantes, a maioria dos quais provavelmente 

nunca ouviu falar (...) é fragmentado fisicamente por bacias hidrográficas e cadeias de 

montanhas, por brutais divisões econômicas entre ricos e pobres e entre os outros, por divisões 

culturais que vão de lealdades esportivas, circulação de jornais, ideologias políticas, raízes 

religiosas, culinária e assim por diante. Suas diferenças internas parecem superar o que o liga a 

uma única entidade” (Short, 2007, p. 21).  

 

3.3. Profissionais da ciência: Ekistics e a Carta de Delos 

 

Quais foram os desdobramentos do conceito de megalópoles, enquanto signo que se 

associa ao próprio Jean Gottmann, para sua carreira profissional? Não no sentido da discussão 

conceitual nem do impacto que o termo proposto alcançou academicamente falando, mas como 

a fama de seu livro e sua fama como geógrafo, o aproximou de organizações e de pessoas que 

aderiam ao seu modo de entender o fenômeno urbano e viam suas ideias úteis. É esse o objetivo 
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dessa sessão, sendo necessário, nesse sentido, evidenciar algumas das particularidades 

histórico-geográficas em que isso se deu.  

Depois do bombardeamento de Nagasaki e Hiroshima, reinou um sentimento em 

alguns setores da sociedade de que jamais a humanidade veria outra guerra com essas 

proporções. Findado oficialmente o conflito, instituições como a ONU ou o International Bank 

for Reconstruction and Development (IBRD), contribuíram incalculavelmente para os rumos 

de uma nova política internacional, baseada nos preceitos do modo de produção capitalista. A 

União Soviética, que saiu vencedora da guerra ao lado dos EUA, desafiou essa visão de um 

mundo unificado pelo capitalismo e novas divisões emergiram. Foram criadas instituições como 

a OTAN, Pacto de Varsóvia, etc.  

Durante as décadas seguintes, guerras e crises causadas em grande medida pela 

intervenção direta desses dois países em todo o planeta ou em suas “esferas de influência”, 

agudizaram a tensão. No período que vai de 1947 a 1991, porém, os dois países não entraram 

em conflito direto, o que muito provavelmente foi devido à percepção de que a aniquilação seria 

completa no caso de uso das armas de destruição em massa95. Entre os dois, o principal 

confronto foi ideológico. Nos EUA, após a loucura em Wall Street em 1929 e a depressão 

econômica e social que se seguiu, procurou-se uma nova narrativa para o sentido de 

desenvolvimento, ou ainda, a melhor via para avolumar a confiança no capitalismo em escala 

global. Em contrapartida, os métodos da União Soviética provaram que uma rápida 

industrialização também era possível na esfera de seu socialismo, tornando o modelo 

comunista-stalinista atraente para países com tecnologia escassa, mas com força de trabalho 

abundante. Um frisson de modernização tomou as mentes de economistas e políticos 

estadunidenses na tentativa de neutralizar esses avanços, narrando e explicando uma história 

que defendia o desenvolvimento econômico (e civilizacional) “à moda do Ocidente”. Essa 

 
95  Ao mesmo tempo, essa não agressão foi usada por ambos como mecanismo para manter seus países 

satélites sob controle. Por outro lado, essa luta geopolítica também foi usada em muitos casos por países, 

organizações regionais e atores locais como meio para atingir seus próprios objetivos. Enquanto as estratégias dos 

dois rivais na Europa não se opunham às esferas de influência acordadas (em Ialta), em outros continentes o 

conflito seguiu caminhos muito diferentes, a Guerra do Vietnã é talvez o melhor exemplo. Hoje, a revisão desses 

episódios problematiza a narrativa monolítica de duas frentes opostas controladas pelos EUA e pela União 

Soviética. Além disso, são muitos os conflitos bélicos que se desenrolam nesse período com a intervenção de 
ambos (Guerra da Coreia, Vietnã, Angola). A guerra fria, considerada um período sem embates bélicos, na 
verdade, contém vários enfrentamentos auspiciados por ambos os blocos de poder. Nas Américas, as guerrilhas 
e os Golpes de Estado. Isso por si só justificaria entender esse período como um período de conflito (além de 
ideológico) militar, científico e tecnológico. 



101 

 

teoria da modernização, por assim dizer, virou a política da diplomacia estadunidense e foi 

incubada por instituições acadêmicas como MIT, por exemplo. 

Uma das linhas narrativas principais foi argumentar que era da obrigação dos EUA 

“ajudar” as sociedades latino-americanas a "amadurecer" economicamente e a emancipar esses 

outros povos americanos do atraso político (retórica que se baseia numa lógica bastante 

parecida ao da corrida imperialista europeia por colônias do séc. XIX). Essa teoria da 

modernização forneceu muitas explicações e encaminhamentos para que dinheiro e mão-de 

obra técnica fossem enviados ao que se denominou Terceiro Mundo96. O objetivo final de elevar 

as nações não (tão) industrializadas para o nível econômico das sociedades economicamente 

abastadas do Ocidente foi então usado como pretexto para mantê-las dentro da esfera de 

influência capitalista, seguindo além de seu modelo de desenvolvimento econômico o seu ethos 

civilizacional.  

Na prática, a doutrina do desenvolvimento foi avançada pelas políticas e programas 

externos dos EUA, avançada por organizações internacionais e institutos privados. O Programa 

de Recuperação Europeu (ou Plano Marshall) deu apoio financeiro à reconstrução de países da 

Europa Ocidental, entre outros, como o Point Four Program, que alcançou Paquistão, Israel e 

Irã. Em menor escala, organizações não-governamentais e instituições como a Ford Foundation 

ou a Rockefeller agenciaram reformas sociais e econômicas segundo o paradigma do Ocidente 

a partir de um discurso muitas vezes filantrópico com muita eficiência na superação de 

restrições domésticas e internacionais. O principal objetivo dessas e outras políticas do tipo era 

conter a expansão do comunismo ampliando a do Ocidente capitalista. Nesse sentido, os 

programas variaram de obras na educação, agricultura e infraestrutura a microfinanças e mão-

de-obra. De fato, a batalha se dava em todos os níveis da vida social: no doméstico, onde 

cozinhas e geladeiras tipificavam a produção de mercadorias, na corrida espacial, na agitação 

tecnológica das primeiras redes de computadores.  

A construção de moradias foi um dos setores que mais absorveu o capital investido e 

o saber-como produzido não só nos EUA, mas no Norte global. Agências públicas como a 

estadunidense Housing and Home Finance Agency conduziam programas de habitação em um 

 
96  O mesmo para a OEA como organização pan-americanista cujas pretensões são a manutenção da Paz e 

da democracia no continente, mas tem representado os interesses dos países hegemônicos, estadunidenses, no caso, 

com ações como sanções econômicas, expulsão de Cuba, apoio ao UK na Guerra das Malvinas, entre outros. 
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mundo em crise urbana crônica, enquanto arquitetos, geógrafos, planejadores, iam tendo 

oportunidades de trabalho. Essa mão-de-obra especializada migrava geralmente de países mais 

industrializados aos menos, contratados diretamente como consultores por governos nacionais 

ou em missões de pesquisa do International Bank, por exemplo, representando programas dos 

mais variados tipos. Além da necessidade de lidar com uma brutal crise migratória, de povos 

fugindo de suas guerras locais, de governos, da miséria, e com a desenfreada e caótica 

urbanização em todas as partes do mundo, alguns governos nacionais usaram programas 

habitacionais para regular seu território e controlar qualquer convulsão social e política97.  

Essa realidade geopolítica inaugurada pelos crimes nucleares estadunidenses também 

incitou ansiedades e promoveu oportunidades, ideias e produtos estavam circulando em 

velocidade e intensidades impressionantes. Nesse período, já chamado de “guerra fria” por 

George Orwell em 194598, o modo de vida urbano se transformava no paradigma de habitação 

em quase todo o planeta e o modo de produção capitalista passa a ter na cidade sua unidade 

mais eficiente de reprodução. A idealização física das chamadas “nações subdesenvolvidas”, 

nesse sentido, não estava vinculada apenas às realidades locais, mas também aos interesses 

globais. O novo planejamento e a arquitetura que se redefinia, então, estavam de acordo com 

essas transformações intensas na sociedade urbana e pela materialização da orientação política 

neoliberal na administração da cidade. É nesse contexto, nos EUA da década de 1960, que os 

caminhos de Gottmann e Constantinos Doxiadis (1913-1975) se cruzaram. Pode-se dizer de 

saída que uma visão de mundo semelhante os atraiu. 

Nos dois casos, a II Guerra trouxe mudanças abruptas: enquanto Gottmann, em Paris, 

se envolveu com o Service Geographique de l'Armée até que o lugar fosse finalmente ocupado, 

obrigando-o a fugir, Doxiadis lutava na frente albanesa. Esse último, retorna logo à Atenas 

como supervisor-chefe do Town Planning Office ainda em pleno conflito, num posto que o 

deixava à frente da resistência grega contra o Eixo, em junho de 1941 (Theodosis, 2015, p. 52). 

Ao passo que Gottmann rumava para os EUA (novembro de 1941), onde proveria a inteligência 

militar com informações sobre o governo Vichy, e levando adiante uma espécie de consultoria 

para algumas agências governamentais, como demonstrado anteriormente.  

 
97 Na era da descolonização, as reivindicações dos migrantes rurais para os urbanos foram representadas por 

movimentos de independência, os mais populares após os esforços de Nasser ao pan-arabismo. 
98  Cf. George Orwell, You and the Atomic Bomb, de 1945. 
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Após 1945, os dois se envolviam, cada um ao seu modo, com as tentativas de 

construção de uma organização internacional, dentro da órbita da recém-criada ONU. Doxiadis, 

como membro da delegação grega na sessão em São Francisco, em 1948, foi eleito presidente 

do grupo de trabalho de Genebra sobre a “políticas de habitação/assentamento” do Conselho 

Econômico da ONU para a Europa99. Gottmann, que retorna aos EUA no verão de 1945, logo 

é contratado como diretor de pesquisa da mesma ONU, na unidade de Lake Sucess, em Nova 

York (1946-1947). Dessa posição, viaja à Venezuela e Colômbia, onde pôde observar a 

paisagem resultante do brutal processo de urbanização de grandes cidades sul-americanas como 

Caracas, Bogotá, Maracaibo e Barranquilla, ficando a favor da necessidade de planejamento 

urbano (Muscarà, 2003). Podemos observar que nos desdobramentos da II Guerra, os dois 

compartilharam a experiência do clima de reconstrução. 

Gottmann havia dado assessoria, ao longo de 1945, ao Ministro da Economia francês 

Pierre Mendès-France, o que nos esclarece seu primeiro envolvimento com o que era feito em 

termos de planejamento econômico e espacial. Em sua “transumância transatlântica” 

academicista, convivia com grupos das Relações Internacionais e com comunidades de 

planejadores/arquitetos urbanos; já o arquiteto-planejador rodava o mundo com sua empresa 

desde 1951, a Doxiadis Associates (DA). De todo o modo, o planejamento urbano era de fato o 

campo de trabalho de Doxiadis: esse já havia sido, em 1937, um dos responsáveis pelo setor de 

planejamento da Região da Grande Atenas e a partir de 1940 se conecta a órgãos de 

planejamento urbano e habitacional nesse país. Em 1951, fazendo do planejamento urbano um 

negócio bastante rentável, vendia seus produtos na forma de planos urbanísticos e estudos 

regionais na Grécia, Paquistão, Índia, Gana, Espanha, Dinamarca, Sudão, Líbia, Síria, 

Venezuela, Líbano, Estados Unidos, Austrália, Irã, Jordânia e Iraque (Rezende, 2015, p. 2).  

Manifestadamente, os interesses profissionais dos dois nessa época também se 

conectavam intimamente com fenômenos e processos geopolíticos que faziam parte da 

narrativa desse período. Doxiadis, que havia começado uma carreira de planejador no 

Ministério da Reconstrução em plena Guerra Civil Grega (entre 1946-1950), era um dos 

responsáveis por abastecer a Grécia com dinheiro estadunidense. Suas conexões com os 

administradores do Plano Marshall o colocaram dentro da Fundação Ford (FF), talvez a 

 
99  Cf. Alexandros-Andreas Kyrtsis, Life and Projects, em Contantinos A. Doxiadis: Text, Design, Drawings, 

Settlements, pp. 300-463.  
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instituição mais abastada transferindo efetivos para países europeus, e Doxiadis, ao longo da 

década de 1950, concretizou seus projetos nos quatro continentes. O financiamento de suas 

atividades de pesquisa com dólares da FF durou quase duas décadas e foi o fermento para seu 

engajamento com o planejamento urbano. Entre respeito ao empregador e leitura geopolítica 

dizia que a “Grécia, sem a ajuda (...), poderia estar do outro lado da Cortina de Ferro”100. Já 

Gottmann, em uma entrevista sobre o significado da geografia urbana, disse que uma 

megalópoles aos moldes da estadunidense era bastante improvável do outro lado da mesma 

“cortina de ferro”. 

Essa parceria ocorreu dentro do escopo das condições materiais criadas pelo próprio 

Doxiadis. A fama de sua empresa no mundo do planejamento começa com o Programa Nacional 

de Habitação do Iraque, consolidado na criação da capital do Paquistão, Islamabad (Theodosis, 

2015, p. 186). Ao longo da década de 1960, a presença da DA cresce não só em países menos 

industrializados, mas também na Europa e nos EUA, onde tinha muitas filiais. Ao mesmo 

tempo, Doxiadis ambicionava criar uma estrutura ou um modelo que permitisse a análise e o 

planejamento urbano em escala global, modelo que batizou de ekistics, ou “a ciência dos 

assentamentos humanos”.  

Para alcançar seus objetivos, Doxiadis montou um centro educacional de pesquisa, 

organizou as Conferências ou Simpósio de Delos, eventos que ocorreram em cruzeiros pelas 

Ilhas Gregas com celebridades do mundo acadêmico, políticos e técnicos, e publicava uma 

revista, também alimentada por profissionais e acadêmicos com o mesmo objetivo de “salvar o 

mundo”. Na esteira dessa vontade de modernização, o discurso de planejamento ou a filosofia 

urbana da ekistics defendia que era inevitável (e necessário) um futuro urbano universal; a velha 

pretensão universalista com outra forma.  

Em sua defesa do desenvolvimento econômico e do ambientalismo liberal 

desenvolvimentista, Doxiadis prometia a criação de cidades que preservassem a “escala 

humana” e as práticas locais, mesmo propondo um sistema urbanizado global. A ekistics 

propunha, na verdade, a transição do urbanismo funcionalista dos Modernos para visões “mais 

científicas” sobre o planejamento urbano; a “aldeia global” de Marshall McLuhan, um dos 

celebres participantes desse movimento, é um exemplo disso. Elevar a ekistics à categoria de 

ciência, nesse sentido, forneceria reconhecimento internacional (chamar a atenção da ONU, 

 
100 Discurso de Doxiadis na NBC Radio Discussion, em 1952. Cf. Theodosis, 2015, p. 33. 
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como foi a intenção do segundo encontro de Delos) e o conhecimento produzido abriria o 

caminho para explorar novos mercados de forma inovadora. A busca por estabelecer uma 

ciência ou disciplina precisava da participação de especialistas variados. Dizia que os arquitetos 

precisavam “ser cientistas e desenvolver pesquisas” (Doxiadis, 1963, p.195); mais uma vez a 

necessidade de questionar o que Doxiadis entende por “ser cientista”.  

Ao nosso ver, Doxiadis formulou o conceito de ekistics mediante a pretensão de atuar 

no nicho do irrefreável crescimento das cidades ao redor do mundo. “Os assentamentos 

humanos já não são mais satisfatórios para seus habitantes”, dizia, justificando ainda, na 

introdução de seu livro principal sobre o assunto, que nas cidades contemporâneas, elementos 

como transportes, zoneamento e comunicação não se encontravam mais “equilibrados” 

(Doxiadis, 1968, p. 4). Cinco anos antes, no prefácio de outro livro, o Architecture in transition, 

se mostra preocupado “em face das implicações em relação à arquitetura na atualidade” 

(Doxiadis, 1963, p. 17-18). Falava aos arquitetos e não com os planejadores urbanos, 

explicando sua “teoria” como “uma nova abordagem” fornecedora de um enquadramento para 

a atuação do próprio arquiteto, um novo papel, para que a arquitetura coordenasse as outras 

disciplinas.  

A institucionalização dessa disciplina se inicia com a criação da Organização 

Tecnológica de Atenas (ATO), fundada em 1958, com sua estrutura segmentada voltada para 

potencializar a consumação de atividades e projetos. Além da pesquisa e educação, a ATO 

mantinha a revista Ekistics: the Science of human settlements e organizava constantes 

conferências, os chamados Simpósios de Delos, que reunia personalidades do mundo 

acadêmico. Essa revista, lançada em 1963, para promover esses ideais, foi a principal 

divulgadora da proposta de unir planejamento urbano com os métodos, paradigmas 

epistemológicos e correntes sociológicas da análise científica (Theodosis, 2015, p. 15).  

A ATO também tinha o objetivo de organizar e desenvolver algumas das atividades 

que já estavam em andamento no escritório de Doxiadis: pesquisa histórica, coleta e 

documentação de informações, organização de seminários profissionais para o pessoal da 

empresa e a publicação de um boletim profissional. Cada uma delas foi progressivamente 

institucionalizada em departamentos distintos (Theodosis, 2015. p187). O segundo passo foi 

inaugurar o Instituto Tecnológico de Atenas (ATI), que incluía programas de pós-graduação e 

educação técnica destinados maiormente a desenhistas e “supervisores”. Com demanda 
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crescente, a ATI estende seu currículo a artesãos, topógrafos, contadores, secretárias e até artes 

decorativas. Abrangendo quase duas décadas de vida, a ATI formou mais de 20.000 pessoas e 

ficou amplamente conhecida como “escolas Doxiadis”101. 

Em 1963, Doxiadis cria o Athens Center of Ekistics, e definitivamente se lança numa 

empreitada para consolidar uma nova disciplina acadêmica. Junto de reconhecidos 

pesquisadores de distintas disciplinas, buscava formas para atuar nas cidades: Buckminster 

Fuller (EUA), arquiteto; Margaret Mead (EUA), antropóloga; Sigfried Gideon (Suíça) 

historiador da arte; Walter Christaller (Alemanha) e Jean Gottmann, geógrafos; Barbara Ward 

(Inglaterra), economista; Marshall McLuhan (Canadá), filósofo, entre tantos outros102.  

A proposta era que os convidados refletissem sobre os temas propostos, levando o mais 

avançado de sua área específica, tendo a orientação de divulgar os encontros de acordo com a 

ambição de Doxiadis de construir um novo pensamento internacional. Não era modesta suas 

pretensões, e o cruzeiro, apoiado pelo Instituto Tecnológico de Atenas, era mais que um 

seminário de discussão sobre “a rápida deterioração dos assentamentos humanos no mundo de 

hoje” (Delos One, 1963). 

Poder-se-ia dizer que a meta seria amplificar os argumentos da evolução tecnológica 

como evolução do próprio corpo humano, isso aplicado às cidades, gerando possibilidades 

alternativas para planejá-las. Também era útil o envolvimento de representantes da ONU nos 

compromissos finais (quando era gerada uma declaração), para disseminar o conteúdo e dar 

legitimidade para o mesmo. Vera Rezende, que analisou a implementação de um projeto de 

Doxiadis no antigo estado de Guanabara, na década de 1960, comenta que o primeiro encontro 

gerou um documento sobre “a gravidade da situação” e o objetivo final seria chegar a uma Carta 

de Delos, à exemplo da Carta de Atenas (Rezende, 2015 p. 9). 

O urbanismo nesse caso assume a forma de uma ferramenta para o planejamento 

territorial e a cidade é tomada como mercadoria. No caso de Gottmann, seu internacionalismo 

 
101  As escolas foram fechadas em 1976, mas continuam sendo parte da memória coletiva de Atenas devido 

ao grande número de graduados (mais de 20.000 graduados) e ao conhecido edifício moderno que abrigava o corpo 

docente e os associados Doxiadis. C,f Theodosis 185-201 
102  McLuhan viria a se tornar um dos principais colaboradores no campo das redes, sendo um precursor, não 

sem polêmicas, para a aplicação e utilização desse conceito na informática. No convite que Doxiadis fez a 

McLuhan para o cruzeiro, o arquiteto mencionou o que achou de essencial de seu “Gutemberg Galaxy” (1962), a 

respeito do impacto da imprensa na cultura da Europa, para acrescentar a sua discussão dos assentamentos 

humanos. Fuller foi outro grande parceiro, esse, que já utilizava a ideia de rede em sua dimensão física e descrevera 

a tecnologia como uma extensão do corpo, desde o seu primeiro livro “Nine Chains to the Moon” (1938). C.f 

(Wigley, 2001). 
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o deixou em casa entre a elite de qualquer cidade capitalista, se bem que isolada no mundo da 

geografia (Clout & Hall, 2004). Analisando os Simpósios ou Conferencias de Delos, as reuniões 

veraneias organizadas por Doxiadis em cruzeiros luxuosos que atravessavam o Mediterrâneo, 

tem-se uma fonte de debates sobre questões que iam desde os espaços individuais até o habitat 

global. A disciplina da ekistics (de oikos, a palavra grega antiga para casa ou habitação) deveria 

coordenar economia, ciências sociais, ciências políticas e administração, tecnologia e estética 

dentro de um conjunto coerente e resulta na criação de um novo tipo de habitat humano. 

(Doxiadis,1963, p.9) 

Mark Wigley, que se preocupou com o debate sobre as redes no pós-guerra (e sobre a 

origem do pensamento sobre as redes), não localiza essas origens na cibernética, mas na 

arquitetura, concluindo que foram dois momentos históricos principais: justamente a fundação 

de ekistics na década de 1960; e, antes, o estabelecimento do Congresso Internacional da 

Arquitetura Moderna (CIAM) no final da década de 1920. Grande parte do pensamento sobre 

redes nas reuniões de Delos e na revista Ekistics se baseava no organicismo. Kenzo Tange, 

arquiteto japonês e participante dos congressos, por exemplo, comparava o crescimento urbano 

no Japão ao sistema nervoso central, e o próprio Doxiadis apresentava fotografias forjando suas 

analogias entre o “caos das redes” na área urbana de Detroit e a teia de uma aranha doméstica 

após ser drogada com anfetaminas103.  

Entre suas principais “propostas” temos a ideia de dynapolis, que era a concepção de 

uma cidade que crescia “parabolicamente”, em direção única, numa “forma geométrica com 

base em um sistema retilíneo de eixos”104; a cidade se expande e o centro oficial ou o hipotético 

núcleo se expandiria na escala dos aumentos da cidade. Essa era sua resposta para o 

“crescimento sem limites” global, as cidades só crescem incontrolavelmente e sem ordem por 

falta de um bom planejamento. Defendia-se que a civilização se tornaria num futuro previsível 

uma “world-wide city”. Percebe-se que sua pretensão, desde o início, era trabalhar com enorme 

quantidade de informação global, um verdadeiro pioneiro no big data urbano.  

A proposta analítica era trabalhar com um nível de complexidade dos assentamentos e 

número de habitantes, do indivíduo em seu quarto até a concepção de comunidade que atingiria 

 
103  Entrevista de Doxiadis à BBC.  
104  Essa ideia é também desenvolvida por Christaller na sua teoria dos lugares centrais, que cria modelos 

geométricos da cidade para explicar influencia e relevância, assim como distribuição de equipamentos e valores 

no solo urbano. 
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trinta bilhões de habitantes, a ecumenopolis. A hierarquia das comunidades se definia em escala 

logarítmica com base em cinco elementos: homem, natureza, sociedade, construções (“shells”) 

e a própria rede, que integrava os demais. E exatamente nesse ponto temos um forte evidencia 

de convergência intelectual entre Gottmann e Doxiadis: os dois eram atraídos por 

interdisciplinaridade, cosmopolitismo, e compartilhavam a mesma visão de mundo liberal e 

burguesa. 

Doxiadis convidou Gottmann a todos os Simpósios, como é evidenciado pela 

correspondência entre os dois (Muscarà, 2009), tendo Gottmann participado de apenas quatro 

(1964, 68, 69 e 72). O motivo mais aparente do interesse do arquiteto para com a pessoa e obra 

de Gottmann provavelmente se relaciona com a ideia de “megalópole”, sendo essa concepção 

incluída no esquema maior do arquiteto grego.  

Para Gottmann, trabalhar com Doxiadis significou uma mudança na escala de seus 

estudos, da escala e nacional, regional e local para a global. Nesse sentido, por se tratar de um 

fenômeno local com conexões globais, Megalopolis colocara o geógrafo Gottmann num radar 

acadêmico mais abrangente, apontando coisas novas (uma geografia de redes e fluxos, urbana) 

ao já combalido método regional, o que chamou a atenção de um Doxiadis que já abordava a 

urbanização no plano “global”. Dado seu forte interesse em geografia política e sua formação 

francesa em geografia regional, Gottmann encontrou, portanto, com a ideia de “megalópole”, a 

oportunidade de manter a presença da escala global em sua região geográfica, especialmente o 

papel da megalópole como uma articulação entre o mundo global, 

Certamente um dos principais resultados da troca entre Gottmann e Doxadis deve ser 

encontrado no fato de que a megalópole se tornaria não apenas um estudo de caso, mas também 

graças a Doxiadis, lograria lançar um conceito-paradigma da urbanização contemporânea, 

especialmente considerando o estudo de Doxiadis sobre o Grande Megalopolis dos Lagos, sua 

consultoria compartilhada (os dois trabalharam juntos no Japão) sobre a “Megalopolis de 

Tokaido” e sua inclusão em sua rede acadêmico-profissional, sendo a “megalópoles” a nona 

unidade de assentamentos humanos.  

Homens como Doxiadis partem do princípio que se os dados podiam ser controlados, 

as cidades também (Wigley, 2000). Por isso pedia por cursos de análise estatística para a 

formação arquitetônica. Um projeto precisava de gráficos precisos, dizia, e não desenhos 

artísticos; ainda, afirmava que sua teoria podia ser aplicada a qualquer cidade. Insistia também 
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que a real dimensão da cidade era o tempo e não o espaço, sendo mais relevante a trajetória de 

uma cidade em direção ao desenvolvimento do que a sua forma.  
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4.  Considerações finais 
 

 

Através dos resultados obtidos a partir do método de abordagem aqui assumido, 

resumimos em algumas conclusões, em forma de tópicos, nossa dissertação: 

 

• Além de um profissional acadêmico tradicional, que gerou seus produtos 

maiormente a partir do meio universitário – quase 400 itens, disponíveis para 

subsequentes estudos e consultas, entre livros, relatórios, artigos e entrevistas –  

foi também um professor universitário bastante pleiteado, tendo lecionado em 

diversos centros de pesquisa e orientado dezenas de trabalhos, o que nos levou 

a buscar afinidades entre o conteúdo de seu trabalho com os lugares 

institucionais e a orientação de investigação de onde produzia e dava aulas. 

Comparando seu trabalho na Sorbonne e outros centros de investigação em 

geografia, economia e história na Europa, com o que foi feito circulando por 

universidades estadunidenses e em outros centros ao redor do mundo, 

percebemos a relação direta com o temário tratado nos diversos momentos de 

suas atividades, tendo como elemento unificador de sua obra a perspectiva 

metodológica e o instrumental teórico da geografia feita na França em sua 

chamada fase clássica (1870-1930).  

 

• Sua primeira tentativa de uma análise estruturada e referenciada, ainda como um 

estudante de geografia, teve como objeto o estudo da geografia agrária e 

econômica da Palestina da década de 1930, centrando sua intervenção na 

agricultura e técnicas de irrigação que se desenrolavam ali. Numa leitura 

cuidadosa dos textos por Gottmann produzidos entre 1935 e 1938, considerando 

os elementos biográficos do autor, e ainda fazendo a conexão com o momento 

histórico em suas dimensões política, econômica e cultural, no entanto, vem à 

luz elementos intersubjetivos que apontam para a autoridade da formação 

político-religiosa do autor, elemento que ajuda a explicar o enviesamento da 

análise das técnicas de irrigação que vinham sendo implantadas por 
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comunidades judaicas já assentadas na Palestina, para uma defesa incondicional 

do próprio processo migratório, lido já na época como um movimento 

colonizador e conflituoso. Nesse sentido, a análise que é feita das técnicas de 

irrigação, a partir de instrumentos conceituais que inclusive lhe permitiram 

lograr uma regionalização do espaço geográfico palestino, buscam sobretudo 

legitimar a fortemente contestada presença judaica na Palestina negando a 

natureza violenta do processo, com Gottmann terminando por produzir não um 

exame científico dos aspectos geográficos de determinado território, mas um 

discurso voltado à validação de um processo político, que traz uma espécie de 

enaltecimento acrítico da presença judaica naquele território, a qual o mesmo 

reivindica, não com base em argumentos científicos, como sendo um território 

historicamente pertencente à comunidade étnica a qual faz parte. Ver I capítulo, 

Sessões II e III.  

 

• Enquanto legitimadora de uma posição profissional, essa mesma geografia 

acadêmica francesa, formalmente consolidada entre o final do séc. XIX e no 

imediato pós-I Guerra, foi a que deu a Gottmann as ferramentas necessárias para 

exercer essa profissão, assim como sua principal fonte de reconhecimento no 

mercado acadêmico. Gottmann, sob a alcunha de “geógrafo francês”, conquista 

oportunidades institucionais em diversos centros de pesquisa e Universidades ao 

redor do mundo, principalmente nos EUA e na Europa, terminando sua carreira 

na Inglaterra, onde se tornara professor emérito em Oxford, ocupando a mesma 

cadeira de geografia política criada por Halford Mackinder depois dos anos 

1980. Esse mesmo ferramental adquirido enquanto estudante de geografia na 

Sorbonne durante os anos 1930, sob influência dos principais geógrafos da fase 

clássica, o levou também a trabalhar na inteligência militar estadunidense, do 

mesmo modo que o conduziu a colaborar com o governo de De Gaulle na França, 

entre 1940 e 1945. Ver II capítulo, Sessões I e II.  

 

• Como “geógrafo francês”, treinado a partir de um método de pesquisa e 

interpretação do mundo particular, tentou aplicar tais ferramentas para se pensar 
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outro lugar de enunciação que não o mesmo onde esse foi desenvolvido. Seu 

principal instrumento foi o chamado “método regional francês”, que Gottmann, 

por sua vez, se empenhou para adaptar e fazer avançar alguns de seus 

pressupostos fundamentais em sua utilização para pensar parcelas da realidade 

social estadunidense. É aí que reside potencialmente a contribuição 

verdadeiramente acadêmica de Gottmann. Principalmente em seu estudo sobre 

o estado de Virginia (Gottmann, 1955) e da porção altamente urbanizada da 

Costa Nordeste dos EUA, a que chamou de “megalópoles” (Gottmann, 1961), 

Gottmann buscou reformular, como condição básica para obtenção de bons 

resultados de pesquisa, alguns dos fundamentos desse método para se estudar 

uma outra realidade, considerando que enfrentava um conjunto de fenômenos 

com variáveis fundamentalmente novas, que por si só impunham enormes 

limitações à sua antiga visão produzida a partir da realidade europeia. Ver III 

capitulo, Sessões I e II.  

 

• Após os agitados anos da Guerra (1940-1945), Gottmann se instala 

profundamente na vida universitária estadunidense, já trabalhando de maneira 

mais autônoma (no sentido de que sua assinatura passara a ser reconhecida e 

requisitada em alguns meios especializados), ficando-lhe disponível o fomento 

necessário para projetos de grande monta. O maior deles, o Megalopolis de 1961, 

majorou sua fama enquanto geógrafo, abrindo-lhe caminho ao círculo próximo 

do arquiteto-urbanista Constantinus Doxiadis. Junto de outros especialistas em 

áreas das humanidades, engenharia e arquitetura, Gottmann formou uma equipe 

que tentou fundamentar uma nova disciplina acadêmica que ambicionava dar 

consistência científica para o que então denominavam de “estudo dos 

assentamentos humanos”. Cada participante, a partir de sua área de 

conhecimento, contribuiria com análises e ferramentas conceituais para a criação 

dessa ambicionada nova ciência. A atuação dessa equipe duraria até a morte de 

Doxiadis, no início dos anos 1970. Durante esse tempo de atividades, a 

empreitada, contudo, viria a se mostrar inconsistente e muito questionada, em 

grande parte pelo exacerbado positivismo presente nas intervenções da maioria 
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dos membros e pelo claro viés elitista de muitas propostas. Analisando ainda os 

desdobramentos de tal projeto, verificamos também, a partir de muitos dos textos 

produzidos por integrantes do grupo e de elementos biográficos dos mesmos, 

que essencialmente se tratava de uma via possível para a valorização da marca 

do próprio idealizador dessa missão, Doxiadis, por sua vez proprietário de um 

escritório de advocacia que vendia soluções urbanísticas em nível mundial com 

a assinatura dos mesmos estudos realizados pelo grupo de cientistas citados. 

Gottmann, em seu canto epistemológico, contribui para este projeto com 

conhecimentos nas áreas de organização territorial e geografia regional, 

especialmente através de sua noção de “megalópoles”. Ver II Capítulo, sessões 

II e III. 

 

Entender a pesquisa acadêmica como um ofício, comparável assim a qualquer outro, 

de cunho intelectual ou não, exige o cuidado de separar os sujeitos que fazem dela e da empresa 

científica um meio de legitimação do status quo socioeconômico, conduzindo-as ao gosto dos 

órgãos, empresas ou indivíduos que as financiam, daqueles que têm na atividade acadêmica 

uma opção militante ou mesmo filosófica, e que a partir das condições materiais necessárias a 

uma vida se dedicando à pesquisa, teriam nessa ação também um meio de enfrentamento 

político, através de posturas mais propositivas frente a realidade. Mesmo que essas 

possibilidades não se excluam e frequentemente coexistam, considerando ainda essa 

esquematização simplificadora da complexidade que forma um indivíduo em sua subjetividade 

e que explicaria grande parte de suas escolhas reais, deve se ter em conta as orientações 

fundamentais de um pesquisador para melhor entender seus produtos intelectuais.  

Concluímos que no caso de Gottmann é preponderante a primeira postura, 

fundamentalmente por fazer dessa atividade uma iniciativa acadêmica pouco preocupada em 

enfrentar as contradições das realidades esquadrinhadas. Os exemplos de seu patrocínio 

intelectual à massiva migração judaica para a Palestina Britânica dos anos 1930 sem 

problematizar as ações colonizadoras dessa comunidade e as graves consequências político-

culturais decorrentes, e a sua elaboração conceitual de um complexo regional que denominou 

de “megalópoles” o altamente urbanizado Nordeste estadunidense, que também escamoteava 

(ou negava) as contradições da realidade objetiva dessa área, ocultando em seu discurso muitas 
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das problemáticas presentes em seu interior, como a explosão demográfica que ali progredia, a 

pauperização e favelização de enormes áreas em ritmo acelerado, a presença massiva de 

imigrantes à procura de melhores condições de vida, etc., são demonstrativos de uma postura 

que negligenciava outras abordagens que punham em questionamento os resultados de sua 

pragmática obra.  

Nossa pesquisa optou pelo caminho de exploração biográfica, analisando o conteúdo 

dos textos em diálogo com o momento vivido pelo autor, e sobretudo considerando o contexto 

sociopolítico a que o mesmo estava inserido. Evidentemente, as ideias por ele assim produzidas 

também precisam ser colocadas dentro de limites histórico-geográficos tendo em conta seu 

lugar de enunciação, buscando auferir os objetivos das mesmas. Desse modo, podemos sacar 

conclusões sobre os elementos de mediação entre texto e contexto.  

Não podemos excluir de maneira nenhuma a validez e utilidade de muitas de suas 

ideias para campos específicos do conhecimento, no seu caso os da geografia política e regional, 

essencialmente por constatar o resgate e reinvindicações constantes das mesmas ainda hoje. 

Mesmo não tendo sido nosso escopo sopesar a produção do autor para a ciência geográfica, 

devemos reconhece-lo como rica fonte para reflexão para os estudos em história e 

epistemologia da geografia. Essa investigação precisa ainda ser feita, de forma crítica, para 

fazer justiça a obra deixada pelo autor. 

Finalmente, quanto à profissão de geógrafo, para entendermo-la na entrada do séc. 

XXI, precisamos conhecer àqueles que foram seus construtores, refletindo assim, ao mesmo 

tempo, sobre o sentido de se estudar geografia para além de um ofício particular.  
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