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Introdução 

  A decisão de pesquisar este tema ocorreu pela falta de trabalhos que 

evidenciassem como a Geografia Física vem sendo tratada no Brasil, seus caminhos, seus 

desafios teóricos e sua contribuição ao país. 

  A delimitação do período de 1983 a 2004 ocorreu pelo fato de 1983 ter sido o 

ano em que se iniciou os Simpósios de Geografia Física Aplicada e 2004 ter sido o ano de 

realização do Simpósio de Climatologia Geográfica, sendo que neste período as idéias, 

conceitos e concepções teórico-metodológicas evoluíram significativamente no âmbito da 

Geografia Física. 

  Esta pesquisa tem os seguintes objetivos: efetuar um balanço de como vem 

sendo tratada a Geografia Física, utilizando-se os Anais e/ou Cadernos de Resumos e 

Contribuições Científicas de eventos científicos realizados ao longo do período de 1983 a 

2004, contribuindo, através da reflexão crítica dos trabalhos analisados, na possibilidade de 

novos direcionamentos para os estudos na área de Geografia Física; identificar quem são os 

profissionais que participam dos eventos; verificar se os temas são especializados ou gerais; 

identificar os motivos para que alguns eventos ligados à área de Geografia Física pararam 

de ocorrer. 

  O tema desta pesquisa tem importância significativa na Geografia e, 

principalmente, na Geografia Física por realizar um balanço dos trabalhos produzidos, 

ligados à Geografia Física, e publicados nos Anais e/ou Caderno de Resumos e 

Contribuições Científicas dos seguintes eventos científicos, ocorridos no período de 1983 a 

2004: Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Encontro Nacional de Estudos 

Sobre o Meio Ambiente, Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica e Simpósio 

Nacional de Geomorfologia. A importância desta analise remete a necessidade de socializar 

o significado histórico das abordagens e direcionamentos da pesquisa em Geografia Física 

no Brasil. 

                                                 
1 FFLCH/USP - E-mail: souzamb@bol.com.br   
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  A escolha dos referidos eventos ocorreu pelo fato de serem em nível nacional, 

abrangendo, então, os pesquisadores que divulgaram suas pesquisas, no período 

delimitado, além do que, os Anais e/ou Cadernos de Resumos e Contribuições Científicas 

dos eventos refletem, com relativa fidelidade, os avanços e rumos da Geografia brasileira. 

Essa relativa fidelidade afirmada se deve, sobretudo, a partir do predomínio da Geografia 

Humana e da dicotomia em relação à Geografia Física, podendo se constatar um 

recolhimento, voluntário ou não, de pesquisadores ligados à corrente “fora de moda”. 

  Para a realização da presente pesquisa vêm sendo utilizados os Anais e/ou 

Cadernos de Resumos e Contribuições Científicas dos seguintes eventos científicos: 

  - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada (1984 - 2003) - realizado a 

cada dois anos; 

  - Encontro Nacional de Estudos Sobre o Meio Ambiente (1986 - 1993) - 

realizado a cada dois anos; 

  - Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (1992 - 2004) - realizado a 

cada dois anos; 

   - Simpósio Nacional de Geomorfologia (1996 - 2004) - realizado a cada dois 

anos. 

  Essa pesquisa se baseou na análise dos Anais e/ou Cadernos de Resumos e 

Contribuições Científicas dos eventos, sendo que o acesso aos mesmos se deu das 

seguintes maneiras: 

   - acervo das Bibliotecas da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

Universidade Estadual Paulista - Campus de Presidente Prudente e da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, além de empréstimos 

de outras bibliotecas; 

   - aquisições dos referidos materiais nos locais onde os eventos foram 

realizados (em Universidades públicas estaduais, federais e particulares). 

  A análise desses Anais e/ou Cadernos de Resumos e Contribuições 

Científicas permitiu a identificação dos diferentes tipos de trabalhos que foram publicados e 

divulgados e que estão diretamente relacionados com a área da Geografia Física, 

realizando, assim, uma classificação dos trabalhos baseada nas diversas subdivisões da 

Geografia Física. Tal classificação permitiu uma mensuração sobre a evolução do discurso 

geográfico rotulado de Geografia Física, ao longo do período analisado (1983 a 2004). 
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Percurso histórico da Geografia 

  De acordo com CORRÊA (1986), no decorrer do tempo a Geografia tem 

sofrido transformações no que diz respeito à maneira de abordar o meio ambiente. A 

construção de uma visão de área está relacionada a própria evolução do pensamento 

científico na Geografia. O autor aponta que existem correntes principais do pensamento 

geográfico que são: Determinismo Ambiental, Possibilismo, Método Regional, Nova 

Geografia e Geografia Crítica, seguindo uma seqüência histórica sem excluir nenhuma delas 

em cada momento onde há uma ou mais correntes dominantes. 

  Até o início do Século XIX os trabalhos de Geografia faziam parte de um 

saber globalizante da realidade, não desvinculado de outras ciências. A partir da segunda 

metade do Século XIX a Geografia, como ciência acadêmica, passa a ter um enfoque 

menos global e as condições naturais ou os elementos da Geografia Física é que 

determinam o comportamento do homem e a sociedade passa a ser explicada por 

mecanismos que ocorrem na natureza. Desta maneira o Determinismo Ambiental foi um 

primeiro paradigma a caracterizar a Geografia que emerge neste período, com a passagem 

do capitalismo concorrencial para uma fase monopolista e imperialista. 

  No final do Século XIX e na primeira metade do Século XX surge, inicialmente 

na França e depois na Alemanha e nos Estados Unidos, o Possibilismo, como reação ao 

Determinismo Ambiental, que focaliza as relações entre o homem e o meio natural, porém 

sem considerar a natureza como fator que determina o comportamento humano. O homem 

passa a ser agente geográfico e a paisagem vista como criação humana, sendo 

transformada em cultural ou geográfica. 

  O Método Regional, terceiro paradigma da Geografia, que se opõe ao 

Possibilismo e ao Determinismo Ambiental, destacou-se por meio dos estudos das 

diferenciações espaciais que permitiu a delimitação de áreas ou regiões baseadas em 

aspectos naturais e humanos. Foi a partir dos anos quarenta deste século, sobretudo nos 

Estados Unidos, que este paradigma se destacou, sendo que o geógrafo norte-americano 

Richard Hartshorne foi o responsável pela valorização deste paradigma, com sua obra 

“Propósitos e Natureza da Geografia”. 

  A Nova Geografia ou Geografia Quantitativa surgiu em meados da década de 

cinqüenta, estabelecendo modelos teóricos baseados em técnicas estatísticas e Teoria 

Sistêmica. Esta Geografia nasce na Suécia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

simultaneamente, sendo que nos Estados Unidos surge como uma crítica à Geografia 

Hartshorniana. Este paradigma procura leis ou regularidades empíricas sob a forma de 

padrões espaciais. 
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  A Geografia Crítica surge fazendo críticas profundas à Geografia Clássica e à 

Geografia Quantitativa, contestando o pensamento dominante e participando do processo 

de transformação da sociedade. Nas décadas de setenta e oitenta a Geografia Crítica 

reinterpreta os aspectos abordados na Geografia com base na teoria marxista, isto é, na 

dialética e no materialismo histórico. O homem visto como um ser passivo passa a ser 

encarado como principal atuante sobre o meio, produzindo seu espaço. 

  Nesse período a Geografia Ambiental surge como mais uma corrente do 

pensamento geográfico, sendo que os seus adeptos pertenciam às escolas ligadas às 

Geociências ou às Ciências da Natureza, sendo desenvolvidas em países de língua inglesa 

(Estados Unidos, Inglaterra e Austrália), onde os pesquisadores defendiam uma abordagem 

sistêmica e o homem sendo encarado como um ser integrante e interagente do meio, do 

ecossistema. 

  Segundo MENDONÇA (1989), até a década de cinqüenta, a Geografia Física 

caracterizou-se por estudos dos aspectos do quadro natural do planeta, de maneira 

individualizada entre si e distante da Geografia Humana, constituindo-se numa ciência da 

natureza, distante do princípio geral da Geografia, a relação homem e natureza, isto é, 

excluiu o homem de seu quadro de abordagem e preocupações. 

  Segundo o autor, a década de cinqüenta configurou-se como uma década de 

reconstruções gerais no mundo, principalmente nas áreas mais atingidas pela Segunda 

Guerra Mundial, sendo que as invenções e os descobrimentos decorrentes do conflito 

produziram mudanças espetaculares na evolução do pensamento da humanidade, 

progressos e transformações no seio das ciências. Os avanços nos estudos da meteorologia 

impulsionaram os conhecimentos da atmosfera de forma mais detalhada e influenciaram o 

desenvolvimento da climatologia, que assume um novo caráter e passa a encarar o clima do 

planeta de forma dinâmica, baseando-se mais nos controles climáticos que nos fenômenos 

locais. As conseqüências da guerra se fizeram sentir na alteração dos componentes bióticos 

(seres vivos) do planeta, sendo que a vegetação, o ar e a água do planeta alteraram-se em 

graus diferenciados, em níveis local e geral. 

  Este período marcou o apogeu da aplicação da Teoria Geral dos Sistemas às 

Ciências da Terra. A aplicação deste método, associado à Teoria dos Modelos e à utilização 

da quantificação, caracterizou uma nova produção do conhecimento geográfico, originando 

a chamada Nova Geografia. 

  Alguns aspectos, como a divisão do mundo em áreas de influência de 

potências economicamente dominadoras, estão ligados à organização do espaço mundial 

após a Segunda Guerra Mundial e provocaram alterações marcantes no quadro físico do 

planeta. 
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  A nova organização do espaço mundial entre países capitalistas e socialistas 

atuou sobre o desenvolvimento das ciências em geral. Nos países socialistas o 

desenvolvimento das ciências humanas enfraqueceu em função da censura à crítica do 

sistema. Já nos países capitalistas sem ditaduras os questionamentos sociais e da 

organização do poder auxiliaram no desmascaramento de injustiças sociais, permitindo 

avanços no progresso da democracia. 

  A Geografia Física desenvolveu-se tanto em países socialistas como 

capitalistas, como ciência da natureza desvinculada das relações sociais, sendo que o 

emprego da Teoria dos Sistemas, Modelização e Quantificação marcou profundamente a 

produção da Geografia Física durante as décadas de cinqüenta e sessenta, no mundo. 

Produziu-se uma ciência de caráter neopositivista que valorizava as análises de fenômenos 

específicos e suas inter-relações, ao mesmo tempo em que se aproximou das ciências que 

lhe serviam de base. O surgimento do método denominado Geossistêmico (metodologia 

científica específica para os trabalhos de Geografia Física) marcou este período. 

  No final dos anos sessenta buscou-se uma reordenação de concepções em 

função do acirramento das especificações dos seus ramos e da necessidade da 

interdisciplinaridade científica. 

  A explosão demográfica mundial a partir dos anos cinqüenta e a consagração 

do imperialismo capitalista e socialista a nível mundial nos anos sessenta-setenta fizeram 

com que ocorresse uma grande disparidade de condições de vida do homem, ameaçando a 

natureza, fonte de recursos para a continuidade do processo produtivo. Estas ameaças à 

natureza e à sociedade criaram condições para o surgimento dos movimentos sociais 

organizados, formados por grupos de pacifistas e ecologistas em países desenvolvidos. 

  A ecologia passou a ser a ciência “da moda” e devido a antiga proximidade da 

Geografia Física, houve grandes influências uma sobre a outra, marcando as concepções e 

trabalhos dos geógrafos físicos durante a década de setenta. Os trabalhos de geógrafos 

físicos como Jean Tricart, Jean Dresch e Georges Bertrand, entre outros, podem ser citados 

como os mais característicos dentro desta linha mais recente de produções da Geografia 

Física e que influenciaram sobremaneira a formação de pesquisadores brasileiros. Esta 

nova linha de pensamento tem como pressuposto inicial o fato de que a natureza deve ser 

encarada através de seu próprio sistema de organização e separada da sociedade, como os 

antecessores da Geografia Física a percebiam. A diferença é que no decorrer desta 

produção científica, a sociedade, enquanto produtora de ações transformadoras do quadro 

natural, influenciando e sendo influenciada por ele, é incorporada aos estudos da Geografia 

Física, mesmo na visão de sistema natural. 
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  A degradação ambiental tem sido muito enfocada pela Geografia Física 

contemporânea. Esse caráter Ambientalista, diferente do Ambientalismo que caracterizou a 

Geografia Lablachiana, mostrando a necessidade de compreender a organização social e 

sua interferência nos processos naturais, provocando sua degradação, tem sido cobrado 

aos geógrafos físicos. Essa necessidade levou os geógrafos físicos a se interarem dos 

processos de organização e transformação sociais que se relacionam com seu objeto de 

estudo, fazendo com que houvesse uma aproximação com as ciências humanas, pelo 

menos no campo temático e também no pluralismo de método. 

  A Geografia Física contemporânea desenvolveu-se principalmente na França, 

o que é compreensível, pois este país foi ao mesmo tempo palco de grandes manifestações 

ecológicas nos anos sessenta e setenta, além das transformações sofridas pela Geografia 

no sentido de ultrapassar sua fase positivista. 

  Segundo MENDONÇA (1989) o Sistema ou Teoria dos Sistemas pode ser 

definido como sendo o conjunto de objetos ou atributos e suas relações, organizadas para 

executar uma função particular. Esta teoria foi desenvolvida inicialmente nos Estados 

Unidos, no final dos anos vinte deste século, sendo um método que influenciou 

consideravelmente o desenvolvimento da Geografia. Este método foi aplicado inicialmente 

aos estudos da termodinâmica e biologia, sendo que sua aplicação na Geografia se fez 

presente bem mais tarde. Na ecologia, A. G. Tansley, em 1937, utilizando este método, 

criou o conceito de ecossistema, que mais tarde influenciou a Geomorfologia e a Geografia 

Física. 

  A aplicação em grande escala da Teoria dos Sistemas à Geografia deu-se 

inicialmente nos Estados Unidos durante os anos cinqüenta e sessenta. Nos anos 

cinqüenta, após a união da Teoria Geral dos Sistemas ao Método Quantitativo em 

Geografia, esta recebeu o nome de Nova Geografia. Essa união só foi possível graças à 

aplicação também da Teoria dos Modelos, a modelização. 

  As transformações que mais marcaram o contexto geográfico desse período 

foram: a substituição da descrição da paisagem pela sua matematização; a substituição da 

morfologia da paisagem por uma rigorosa tipologia de padrões espaciais; a substituição das 

pesquisas de campo pelos trabalhos em laboratórios utilizando computadores; e a 

matematização da linguagem geográfica. 

  Este período ficou conhecido como sendo da “Revolução Quantitativa e 

Teorética” dentro da Geografia, impulsionando os estudos de Geografia Física e 

enfraquecendo a abordagem da natureza que tentava levar a ação antrópica como um de 

seus elementos. 
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  As Geografias norte-americana, soviética e inglesa sofreram diretamente esta 

influência “Sistêmico-Quantitativo-Modelizadora”, resultando produções de métodos 

oriundos destas fundamentações na Geografia Física. O Estudo da Paisagem, o 

Ecossistema, o Geossistema e a Ecogeografia aparecem como abordagens decorrentes 

daquele movimento e atualmente constituem-se como métodos de estudos aplicados 

especialmente à Geografia Física. 

  O estudo da paisagem se constitui em um dos mais antigos métodos de 

estudo do meio natural pertencente à Geografia e à Geografia Física. A noção de paisagem 

originou-se com os geógrafos alemães no século XIX e o seu conceito é de natureza 

fisionômica, estando ligada ao método de observações e descrições em viagens de 

descobrimentos realizadas naquele século pelos europeus. 

  Devido ao caráter descritivo do quadro natural do planeta, além das falhas, 

indefinições e lacunas quanto à delimitação das áreas de extensão de diferentes paisagens, 

este metodologia é pouco empregada nos estudos modernos de Geografia Física. 

  Com uma abrangência mais ampla do que o quadro da pesquisa naturalista 

clássica, o ecossistema constitui-se no modelo integrador dominante do estudo da biosfera. 

O ecossistema pode ser definido como as inter-relações que os organismos de determinado 

local estabelecem entre si e o meio abiótico, ou seja, é a soma da biocenose (conjunto de 

animais e plantas de uma comunidade) ao biótipo (grupo de indivíduos geneticamente 

iguais). Estes sistemas podem ser caracterizados por sua biomassa e sua produtividade. 

  A abordagem ecossistêmica é um método de estudo da natureza específico 

das ciências biológicas, particularmente da ecologia. Alguns geógrafos, na tentativa de 

compreender o funcionamento dos ecossistemas e, assim, tratar a natureza de forma 

sistêmica, propuseram aplicar à Geografia Física as conceituações e os métodos inspirados 

nos ecosssistemas, como o conceito de “Sistema de Erosão” desenvolvido por André 

Cholley nos anos quarenta - uma das primeiras aplicações da abordagem sistêmica à 

Geografia. O termo biocenose, considerado por alguns geógrafos como sinônimo de 

ecossistema, apareceu como uma influência deste método à Geografia Física. 

  Na década de sessenta, os soviéticos, inspirados pelas ciências naturais da 

Europa Central e incitados pela política de reconhecimento e valorização de terras virgens 

naquele país, criaram um método de estudo específico para esse ramo da Geografia: o 

Geossistêmico. O criador deste método foi V. B. Sotchava, em 1962, utilizando os princípios 

sistêmicos e a noção de paisagem, definindo-o como a expressão dos fenômenos naturais, 

ou seja, o potencial ecológico de determinado espaço no qual há uma exploração biológica, 

influindo fatores sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial, porém sem haver 

necessariamente uma homogeneidade. 
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  Em termos de abordagem, o Geossistema utiliza a análise integrada do 

complexo físico-geográfico, ou seja, a conexão da natureza com a sociedade humana. Os 

Geossistemas são fenômenos naturais, porém seu estudo engloba os fatores econômicos e 

sociais das paisagens modificadas pelo homem. Esta metodologia encontra-se em 

desenvolvimento e apresenta problemas quando da produção de modelos, entre outros. 

  No final da década de setenta surge no contexto da Geografia Geral e da 

Geografia Física, particularmente, uma nova metodologia baseando-se na ecologia como 

ciência auxiliar. Este metodologia, proposta por Jean Tricart e J. Killian, é chamada de 

Ecogeografia. 

  Para esses autores, o homem, como todos os outros seres vivos, é um 

elemento da natureza, com a qual está ligado por múltiplas relações de interdependência. 

Assim o homem é considerado como parte integrante dos ecossistemas, sem os quais não 

poderia existir. A Ecogeografia é definida como o estudo de como o homem se integra nos 

ecossistemas e como esta integração é diversificada em função do espaço terrestre, 

envolvendo dois aspectos principais: a dependência natural dos homens ao ecossistema e 

as modificações voluntárias ou não que o homem provoca nos ecossistemas. Estas 

alterações implicam alterações na ecodinâmica (dinâmica dos ecossistemas). 

  Esta metodologia tem como objetivo básico auxiliar no planejamento e 

utilização do meio natural a fim de não permitir sua devastação, percebendo-se, desta 

maneira, uma tendência nos estudos de Geografia Física contemporânea: a preocupação 

com a degradação ambiental. 

  SOTCHAVA (1977) relata que o estudo de geossistemas (classe de sistemas 

abertos e hierarquicamente organizados) vem sendo utilizado com grande freqüência em 

pesquisas na tentativa de utilização e conservação do ambiente, sendo que para a 

realização do estudo de geossistemas há necessidade da participação direta de geógrafos 

especializados em Geografia Física, pois estes profissionais têm as condições necessárias 

para desenvolver vários tipos de modelos de projetos para as diferentes situações, que 

deverão acompanhar as transformações planejadas. Embora os geossistemas sejam 

fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e sociais que influenciam sua estrutura 

são levados em consideração durante o seu estudo. 

  Segundo CHRISTOFOLETTI (1979), a Teoria Geral dos Sistemas foi 

desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos, na década de vinte. Embora a noção de 

sistema seja mais antiga na esfera científica, sua utilização permaneceu mais como termo 

designativo do que sendo objeto de investigação. Entre as décadas de sessenta e setenta 

houve um impulso na aplicação da teoria dos sistemas aos estudos geográficos, sendo que 

esta teoria serviu para melhor focalizar as pesquisas e delinear com maior exatidão o setor 
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de estudo desta ciência, além de propiciar oportunidade para reconsiderações críticas de 

muitos dos seus conceitos. O autor relata, ainda, que no âmbito da Geografia, todos os seus 

setores se revitalizaram pela utilização da abordagem sistêmica. 

  Tendo em vista que no Brasil havia pouca literatura sobre a análise sistêmica, 

o trabalho de CHRISTOFOLETTI (1979) visou preencher esta lacuna, difundindo as idéias e 

conceitos básicos da teoria dos sistemas, apresentando exemplos e elucidando a noção de 

equilíbrio e de aplicabilidade da lei do crescimento alométrico. 

  MONTEIRO (1981) relata que, entre a década de setenta e oitenta, houve 

uma tomada de consciência da população em relação às inúmeras agressões que vinham 

se multiplicando no Brasil em relação à natureza e aos níveis insatisfatórios da qualidade 

ambiental, numa sucessão de eventos que assustou pela rapidez e intensidade. 

  TROPPMAIR (1983) relata que graves problemas ambientais, como poluição 

do ar, do solo, da água, radiação e degradação de ecossistemas, causados pelas atividades 

humanas, ameaçando com grande intensidade a qualidade ambiental e a espécie humana 

exige providências para a minimização e/ou solução deste problema de ordem nacional e 

mundial, através do uso racional do espaço geográfico e dos recursos naturais, com a 

colaboração de toda a sociedade. Segundo o autor, na década de setenta o objetivo 

fundamental da pesquisa ambiental era direcionado para verificação dos danos causados ao 

meio ambiente. Já na década de oitenta procura-se, através da pesquisa interdisciplinar, o 

planejamento do uso dos recursos naturais visando o ótimo da organização espacial-

ambiental. 

  ACOT (1990) relata que a partir da eclosão da crise ambiental, ocorrida entre 

1968 e 1972, alguns geógrafos se dedicaram a estudos para a compreensão da relação 

sociedade-natureza, fazendo com que a Geografia se mostrasse como uma ciência capaz 

de estabelecer esta relação. Tendo em vista as diversas degradações da natureza 

consecutivas à ação transformadora dos homens, tais como: desertificação milenar, 

extinção aceleradas de espécies, fragilidade crescente dos agrossistemas, poluições 

industriais e domésticas, destruição das paisagens e degradação do quadro da vida urbana 

tradicional, houve uma necessidade de reagir e compreender melhor as causas e os 

mecanismos dos desequilíbrios. Entre o fim do século XIX e os anos setenta emergiram três 

atitudes que se completaram e constituíram os principais componentes do chamado 

“ecologismo”: a conservação da natureza, o biologismo social e a sacralização objetiva de 

uma natureza mítica. 

  A conservação da natureza consistiu em tentar salvar o que restava da 

natureza “original” (ou do que se acreditava ser a natureza original), ou seja, preservar um 
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patrimônio multimilenar em via de desaparecimento. Foi assim que se criou a maior parte 

das áreas protegidas. 

  O biologismo social consistiu na integração do homem com a natureza, 

organizando-se de modo que houvesse uma interação de todos os elementos em uma 

grande rede de relações. 

  A sacralização objetiva de uma natureza mística consiste no retorno ao 

sagrado. O homem percebeu que estava destruindo a natureza e tentou salvar o que 

restava, demonstrando, assim, que tinha consciência da necessidade da natureza para 

continuar sobrevivendo. 

  MONTEIRO (1981) relata que na Conferência de Estocolmo, cerca de 122 

nações produziram 12.000 páginas de documentos condensados posteriormente em 500. 

Porém este esforço, no final, resultou apenas em “recomendações”. Por essa razão a 

Conferência tornou-se um símbolo, um referencial na História deste século como o momento 

da eclosão da “questão ambiental”. 

  ACOT (1990) relata que na Conferência de Estocolmo foram lançadas as 

bases de uma Legislação Internacional do Meio Ambiente, onde se uniu a proibição do 

armamento atômico aos grandes problemas ecológicos, e onde a discriminação racial, o 

“Apartheid” e o colonialismo foram condenados. O autor realizou um levantamento histórico 

de como ocorreu a degradação do meio ambiente entre o fim do século XIX e os anos 

setenta deste século, mostrando a necessidade de compreender melhor as causas e os 

mecanismos dos desequilíbrios ambientais. 

  Segundo GREGORY (1992), o interesse pela conservação do meio ambiente 

começou na metade do século XIX, mas teve pouca influência na Geografia Física até o 

século XX, tendo recebido pouca atenção por parte dos geógrafos. 

  Entre a década de setenta e oitenta, com a intensificação da “onda 

ambientalista”, os pesquisadores começam a discutir e produzir trabalhos ligados à área de 

Geografia Física, sendo que a maior parte destes, por estarem ligados às Universidades, 

tinham, assim, uma vida acadêmico-científica. 

  Segundo MENDONÇA (2002) a abordagem ambiental, analisada no campo 

do pensamento geográfico moderno pode ser concebida a partir de dois grandes momentos. 

O primeiro momento, onde o ambiente configurava-se em sinônimo de natureza, prevaleceu 

desde a estruturação científica da geografia até meados do século XX, podendo ser 

observado como uma postura filosófica perante o mundo por parte de cientistas e 

intelectuais, incluindo os geógrafos. O segundo momento pode ser observado como o 

rompimento com a característica descritiva-analítica do ambiente natural, passando a 
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abordá-lo na perspectiva da interação sociedade-natureza, propondo de forma detalhada e 

consciente, intervenções no sentido de recuperação da degradação e da melhoria da 

qualidade de vida do homem. 

  CAMARGO (1998) realizou uma reflexão teórica e metodológica sobre a 

Biogeografia no Brasil, preocupando-se com seu objeto de estudo, campo e métodos de 

análise, bem como procurando verificar quais as relações com a Geografia Física e com a 

Geografia de modo geral. O principal objetivo foi o de levantar, analisar e refletir sobre a 

evolução, a produção e as tendências futuras da Biogeografia, no âmbito da Geografia, 

através da análise de trabalhos oriundos das mais variadas fontes e do mais variados 

autores, sendo contudo diretamente relacionados com a temática biogeográfica. 

  O autor discutiu questões relevantes sobre a natureza do pensamento 

biogeográfico brasileiro, do ponto de vista do geógrafo, assim como verificou como os 

geógrafos nacionais têm encarado essa ciência. 

  VIADANA (2004) relata que entre os geógrafos físico, os biogeógrafos foram 

os primeiros a perceber a dinâmica integrada dos componentes paisagísticos, como 

estrutura geológica, clima, solo, relevo, vegetação e hidrografia, sem incidir para a avaliação 

isolada e individualizante do espaço geográfico. Assim, os biogeógrafos deram início a 

novas tendências no seu campo específico de estudo, fundamentados numa visão holística 

ou de conjunto, proporcionando grande progresso na produção biogeográfica e na própria 

Geografia. 

  SUERTEGARAY, NUNES (2001) discutem a natureza e a produção da 

Geografia Física atual no âmbito da ciência geográfica, a partir do levantamento feito nos 

Anais do XII Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em Florianópolis (SC), em julho de 

2000 e do 8o. Encontro de Geógrafos da América Latina, realizado em Santiago (Chile), em 

março de 2001. 

  Os autores relatam que a intenção foi pensar sobre a produção geográfica 

referente ao conhecimento que se denominou Geografia Física, ou seja, o conhecimento 

referente á natureza. 

  CONTI (1996) relata que o papel dos geógrafos brasileiros tem sido mais 

destacado na realização de trabalhos climatológicos na América do Sul, principalmente 

devido, em grande parte, à criação dos cursos de Geografia em nível superior, no quadro 

das antigas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, surgidas, pioneiramente, em São 

Paulo, em 1934, e no Rio de Janeiro, em 1935. 

   Relata que o modelo de formação geográfica que foi caracterizada pela 

grande abrangência e ampla integração imprimiu uma diretriz especial aos estudos 
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climatológicos, que passaram a ser feitos dentro de uma perspectiva espacial, constituindo 

parte integrante dos estudos regionais como uma característica antropocêntrica, por ser 

uma ciência que estuda, ao mesmo tempo, a natureza e a sociedade. 

  SANT’ANNA NETO (2001) propõe uma Geografia do Clima, contrapondo-se à 

noção de uma Climatologia Geográfica. Para tanto, recorrendo aos primórdios da 

Climatologia no Brasil, buscou estabelecer as bases conceituais da incorporação do 

fenômeno climático à ciência geográfica. Discutiu a revolução paradigmática iniciada por 

Max Sorre e a proposta por Monteiro, a partir da incorporação da noção do ritmo como novo 

paradigma para a análise geográfica do clima e relata a necessidade de se produzir uma 

readequação destes conceitos à luz do processo de globalização e mundialização, 

assumindo os conceitos de apropriação da natureza por uma sociedade estabelecida em 

classes sociais. Ao final propõe uma discussão que considere uma nova razão para um 

novo conhecimento do fenômeno climático numa perspectiva social e de valoração dos 

recursos naturais. 

Influência dos eventos científicos na evolução e produção da Geografia Física no 
Brasil 

   Os eventos científicos ligados à área de Geografia Física tiveram grande 

influência sobre a evolução do pensamento geográfico brasileiro, pois são responsáveis por 

publicações, organização de debates e outros eventos que contribuíram para explicitar o 

debate acadêmico em torno de uma epistemologia geográfica. 

  A Geografia e, particularmente, a Geografia Física, no Brasil, vêm sendo 

discutidas com significativa importância ao longo de eventos científicos, com maior ênfase a 

partir da década de oitenta, conforme pode ser verificado nos Anais e/ou Cadernos de 

Resumos e Contribuições Científicas destes eventos, os quais registram trabalhos em 

diferentes linhas de abordagem. 

  A partir da década de oitenta começaram a ser realizados eventos que tratam 

a Geografia por segmentos, sendo que a Geografia Física ficou representada por dois 

grandes e importantes eventos: o Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada e o 

Encontro Nacional de Estudos Sobre o Meio Ambiente. 

  CHRISTOFOLETTI (1985), relata que a realização dos Simpósios de 

Geografia Física Aplicada criou oportunidade para que a comunidade de pesquisados 

brasileiros dedicados aos estudos da Geografia Física pudesse se reunir e debater assuntos 

ligados à área. Houve uma necessidade de reunir os especialistas e os interessados em 

Geografia Física para avaliar o desenvolvimento ocorrido nesse setor e as pesquisas 

realizadas nas várias instituições brasileiras e traçar algo para orientar e entrosar os projetos 
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de pesquisa a curto e médio prazo. Outro fato foi de que, após a regulamentação da 

Profissão de Geógrafo, através da Lei nº 6.664/79, os profissionais da área de Geografia 

Física ainda não tinham tido oportunidade para se reunir, debater e definir o modo de ação 

mais consentâneo para com a realidade brasileira. 

  Os objetivos básicos delineados para os Simpósios foram: a) avaliar o estado 

atual do ensino e da pesquisa em Geografia Física, considerando o que se desenvolve no 

país; b) elaborar um quadro de ação dos geógrafos, no tocante ao estudo do meio ambiente 

físico, em função da lei sobre a profissão de geógrafos; c) traçar orientações que visam 

concatenar e coordenar as atividades de ensino e as pesquisas nas diversas Universidades 

e Instituições brasileiras; e d) divulgar, através de publicação específica ou de número 

especial de um periódico geográfico, os trabalhos e as ponderações resultantes desse 

conclave. 

  Os Encontros Nacionais de Estudos Sobre o Meio Ambiente tinham como 

objetivos: propiciar uma forma interdisciplinar de debates e comunicações científicas, 

visando a integração e o avanço das ciências ligadas ao meio ambiente; e contribuir, através 

do melhor conhecimento da realidade ambiental, na definição de políticas e ações relativas 

ao meio ambiente. 

  Estes eventos tornaram-se fundamentais para que pudessem ser discutidos e 

divulgados os resultados das pesquisas na área de Geografia Física, produzidos no Brasil, 

por serem eventos de nível nacional. 

  Já na década de noventa apareceram novos eventos ligados à Geografia 

Física, como: Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica e Simpósio Nacional de 

Geomorfologia. 

  O Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica inicialmente teve como 

objetivo estabelecer o estudo das características e mudanças climáticas, visando avaliar o 

estado do conhecimento nesta área da Geografia Física. Naquela ocasião (1992) 

reconheceu-se a necessidade de ampliar e caracterizar as pesquisas climatológicas no 

Brasil, a fim de melhor conhecer as características dos componentes climáticos e da 

dinâmica atmosférica, tanto espacial, nas escalas global, zonal, regional e local, como 

temporal, através dos estudos sobre a variabilidade, periodicidade e tendência. 

  O Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica vem ocorrendo 

periodicamente a cada dois anos e, atualmente, encontra-se na sexta edição que ocorreu 

em outubro de 2004, no Campus de Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju (SE). 

  O Simpósio Nacional de Geomorfologia teve início no ano de 1996, realizado 

no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia (MG). 
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   A partir da primeira edição do Simpósio foi fundada em 27 de novembro de 

1996 a União da Geomorfologia Brasileira (UGB), uma entidade civil, regida por estatuto 

interno e pela legislação em vigor. A cada dois anos os interessados em teorias, métodos e 

práticas geomorfológicas realizam o SINAGEO (Simpósio Nacional de Geomorfologia), onde 

são debatidos os principais aspectos da produção geomorfológica nacional. 

  São objetivos da União da Geomorfologia Brasileira: 

  - congregar todos os que no Brasil ou no exterior se dediquem à 

geomorfologia brasileira e áreas afins; 

  - promover o progresso da geomorfologia brasileira; 

  - incentivar a pesquisa científica e tecnológica relacionada ao âmbito 

geomorfológico; 

  - manter intercâmbio com profissionais de áreas afins e entidades nacionais e 

estrangeiras congêneres; 

  - realizar periodicamente congressos com o fito de aproximar os membros da 

UGB e outros profissionais promovendo, nessas ocasiões, a apresentação de relatórios, 

trabalhos e publicações; 

  - promover a especialização de cientistas e técnicos nos diversos campos da 

geomorfologia; 

  - promover reuniões científicas e técnicas em que sejam debatidos assuntos 

de interesse para o desenvolvimento da geomorfologia; 

  - divulgar informações técnico-científicas de interesse do associado; 

  - manter publicações periódicas de trabalhos dos sócios e noticiário de 

interesse da União da Geomorfologia Brasileira. 

  Com a realização destes eventos a Geografia Física e os 

geógrafos/pesquisadores estão conquistando um espaço maior e divulgando os seus 

progressos científicos, o que pode ser evidenciado com a periodicidade em que os eventos 

ocorrem e o número de trabalhos apresentados, como poderá ser visto no decorrer desta 

pesquisa, na qual será feita uma quantificação utilizando-se os Anais e/ou Cadernos de 

Resumos e Contribuições Científicas dos eventos. 

A produção e discussão em torno da Geografia Física através de eventos científicos 
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   Foram elaborados quadros e gráficos para que pudessem ser visualizados os 

dados coletados e, a seguir, foi realizada análise destes dados. Pode-se verificar através 

dos quadros e gráficos que grande parte dos trabalhos produzidos e apresentados nos 

eventos científicos são predominantes na temática “Análise Ambiental”. 

  A grande quantidade de trabalhos apresentados nos eventos científicos se 

deve, também, a uma expansão dos Cursos de Geografia dentro do território brasileiro, 

sendo que os Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais predominaram 

em quantidade de trabalhos apresentados nos eventos científicos e publicados nos Anais 

e/ou Cadernos de Resumos e Contribuições Científicas. 

Considerações finais 

   A Geografia Física que vem sendo produzida no Brasil tem conseguido 

avanços significativos, principalmente através dos eventos científicos que são dedicados às 

sub-áreas da Geografia Física. 

  Através das leituras de trabalhos produzidos sobre o pensamento geográfico 

e, alguns, sobre a Geografia Física, além da análise dos Anais e/ou Cadernos de Resumos 

e Contribuições Científicas, pode-se constatar que: 

  A Geografia, nas décadas de oitenta e noventa poderia ser chamada de 

“Ambientalista”, tendo em vista a crescente conscientização da população com a 

preservação do meio ambiente e a preocupação dos pesquisadores em produzir trabalhos 

voltados para a problemática ambiental. 

  A década de oitenta foi marcada, também, pelo início de eventos dedicados à 

Geografia Física, como os Simpósios de Geografia Física Aplicada e os Encontros 

Nacionais de Estudos Sobre o Meio Ambiente, que criaram oportunidade para que a 

comunidade de pesquisadores brasileiros, dedicada aos estudos da Geografia Física, 

pudesse se reunir e debater os assuntos específicos da área. 

  Na década de noventa teve início o Simpósio Nacional de Geomorfologia e o 

Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, sendo dois eventos importantes na área da 

Geografia Física. 

  Cada evento reflete a Geografia brasileira como esta ocorreu no momento da 

realização do mesmo e que fica registrado nos Anais e/ou Cadernos de Resumos e 

Contribuições Científicas que são publicados e distribuídos aos participantes. 
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  Seria muito importante que os Anais dos eventos realizados fizessem parte do 

acervo das Bibliotecas, principalmente em locais onde há Cursos de Geografia ou de áreas 

afins, para que os mesmos pudessem ser consultados por aqueles que, de uma maneira ou 

de outra, não puderam participar dos eventos. A consulta dos Anais poderá ajudar a 

compreender a Geografia que ocorreu naquele momento. 

  Tendo em vista a falta de trabalhos que analisem como a Geografia Física 

vem sendo produzida no Brasil é o principal objetivo desta pesquisa que, espero, possa 

servir para que outros pesquisadores se interessem pelo assunto e, assim, definir novos e 

melhores rumos aos estudos da Geografia e, principalmente, da Geografia Física no Brasil. 

REFERÊNCIAS 
ACOT, Pascal.  História da ecologia. Tradução de Carlota Gomes.  Rio de Janeiro: Campus, 1990.  

CAMARGO, José Carlos Godoy. Evolução e tendências do pensamento geográfico no Brasil: a biogeografia. 
1998. 339 f. Tese (Livre-Docência) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, 
Rio Claro, 1998. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Análise de sistemas em geografia.  São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1979.  106 
p. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio.  Simpósio de geografia física aplicada.  Boletim de Geografia Teorética, Rio 
Claro, v. 15, n. 29-30, p. 9-28, 1985. 

CONTI, José Bueno. A climatologia e a defesa da natureza. Boletim Climatológico, Presidente Prudente, n. 2, 
p. 5-9, nov. 1996. 

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e organização espacial. São Paulo: Papirus, 1986. 

GREGORY, Kenneth John.  A natureza da geografia física.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 

MENDONÇA, Francisco. Geografia física: ciência humana?.  São Paulo: Contexto, 1989 (Coleção Repensando 
a Geografia). 

MENDONÇA, Francisco. Geografia socioambiental. In: MENDONÇA, Francisco; KOZEL, Salete (Orgs.). 
Elementos de epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: UFPR, 2002, p. 121-144. 

MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. A questão ambiental no Brasil: 1960-1980.  São Paulo: 
USP/Instituto de Geografia, 1981 (Série Teses e Monografias n. 42). 

SANT’ANNA NETO, João Lima. Por uma Geografia do clima: antecedentes históricos, paradigmas 
contemporâneos e uma nova razão para um novo conhecimento. Terra Livre, São Paulo, n. 17, p. 49-62, 2. sem. 
2001. 

SOTCHAVA, V. B. O estudo de geossistemas.  Métodos em Questão, São Paulo, n. 16, p. 1-52, 1977. 

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes, NUNES, João Osvaldo Rodrigues. A natureza da Geografia Física na 
Geografia. Terra Livre, São Paulo, n. 17, p. 11-24, 2. sem. 2001. 

TROPPMAIR, Helmut. Ecossistemas e geossistemas do Estado de São Paulo.  Boletim de Geografia Teorética, 
Rio Claro, v. 13, n. 25, p. 27-36, 1983. 

VIADANA, Adler Guilherme. Biogeografia: natureza, propósitos e tendências. In: VITTE, Antonio Carlos; 
GUERRA, Antonio José Teixeira (Orgs.). Reflexões sobre geografia física no Brasil. Rio de Janeiro: Betrand 
Brasil, 2004, p. 111-128. 

 

 15405


	Introdução 
	Percurso histórico da Geografia 
	Influência dos eventos científicos na evolução e produção da Geografia Física no Brasil 
	Considerações finais 

