
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

O ESTRANGEIRO NO MUNDO DA GEOGRAFIA 
 
 

Ângela Massumi Katuta1

 
 

Introdução 

A geografia ensinada nas escolas tem contribuído, em grande medida, para o 

processo de “estrangeirização” ou alienação discente, pois pouco tem auxiliado os alunos no 

entendimento da lógica da ordenação territorial dos espaços por eles vivenciados. 

O discurso hegemônico realizado na sala de aula tem estancado na generalidade, na 

descrição, não realizando o necessário e infindável movimento do conhecimento que parte 

do geral, passando para o particular, para daí, chegar ao singular, para ao primeiro 

momento retornar. Em função disso, ocorre o estancamento do conhecimento, expresso na 

própria ordenação do discurso geográfico hegemônico – descritivo e descontextualizado –, 

bem como nas linguagens e usos que delas faz a referida disciplina. 

Os estudos na geografia hegemônica realizam-se por meio da descrição, expressão 

da negação da dimensão temporal do espaço e da dimensão espacial do tempo. Em que 

medida as discussões sobre a ontologia do espaço realizada por Armando Corrêa da Silva 

(1988, 1986), continuada por Ruy Moreira (1994, 2004) e outros, permitem ao ensino de 

geografia avançar para além da análise externa do espaço, fundada em uma abordagem 

eminentemente funcionalista? Em que medida uma concepção de espaço como ser 

ontologicamente tenso e contraditório pode auxiliar no (re)estabelecimento da identidade 

entre a geografia ensinada nas escolas e a geografia real? Entendo que é no processo de 

elaboração de respostas a tais questões que poderemos romper com o processo de 

“estrangeirização” ou alienação discente. 

O ESTRANGEIRO2 NO MUNDO DA GEOGRAFIA 

No presente trabalho desenvolverei a seguinte idéia: a geografia ensinada nas 

escolas, desde a época de sua institucionalização no século XIX, tem sido aquela 

hegemônica que, ao estancar diante do permanente, passa a servir ao processo de 

“estrangeirização” discente e de alienação. 

A valoração de aspectos do real voltados à apreensão e compreensão da 

permanência e à cessação do movimento do pensamento e do conhecimento3, 
                                                 
1 Instituição: Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR 
Endereço eletrônico: akatuta@uol.com.br 
2 Referência ao famoso romance de Albert Camus (1997) O Estrangeiro. Considero os alunos como 
Mersault, protagonista da referida obra literária, pois no contexto do ensino da geografia hegemônico, 
os mesmos tornam-se estrangeiros em seu próprio mundo.    
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característica não apenas do saber geográfico escolar, mas de todo o conjunto de 

disciplinas que compõe o currículo da escola básica, atende ao projeto societário das 

classes hegemônicas4, porque, segundo expressão usada por Moreira (1994, p. 3-4), cria 

uma “dobra” que sobrepõe à geografia real a da leitura ou da escola, processo este que 

provoca o embaciamento da visão. 

Fonte eficaz de disseminação de um conjunto de ideologias estreitamente vinculadas 

à construção do habitus para a reprodução do capital, a geografia da leitura, fundada na 

metafísica como todo saber que se pretende hegemônico, tem sido historicamente 

denunciada e atacada por negar o real e os movimentos do pensamento e, portanto, os atos 

de conhecimento. 

Os conhecimentos que passaram à história e, portanto, à memória social e que 

desde os gregos até os dias de hoje têm sido identificados como geográficos – relatos ou 

descrições de lugares, populações e mapas –, compõem as práticas educativas formais 

hegemônicas antes mesmo de sua disseminação em larga escala nas escolas de massas 

dos séculos XVIII e XIX. 

Na educação cavalheiresca que ocorreu por volta do século XVI na Europa central e 

setentrional e na escolarização das elites do referido período em diante, os conhecimentos 

identificados como geográficos figuravam como estratégicos para a acumulação de riquezas 

e eram ensinados à aristocracia e às outras classes hegemônicas. Elaborar relatos e 

mapeamentos dos lugares5 era saber relevante para a reprodução social das elites na 

medida em que no contexto do capitalismo mercantil, juntamente com outros recursos – 

armas de fogo, instrumentos de navegação, meio de transporte etc –, auxiliava no domínio 

dos territórios, dos outros elementos da natureza, no conhecimento, dominação e 

eliminação da alteridade, suas instituições, sociedades e espacialidades. 

Os saberes considerados como geográficos, bem como as espacialidades 

construídas pelas classes hegemônicas disseminadas junto à população como um todo nas 

                                                                                                                                                         
3 “Todo pensamento é movimento. O pensamento que estanca deixa produtos: obras, textos, 
resultados ideológicos, verdades. Cessou de pensar. Veremos mais longe, e cada vez melhor, que não 
apenas todo pensamento verdadeiro é pensamento  (conhecimento) de um movimento, de um devir.” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 90). 
4 Santos (2000) considera a ciência moderna como o horizonte cognitivo da burguesia ascendente que 
o considerava estágio final de evolução da humanidade.  
5 Não podemos nos esquecer de que independentemente da lógica inerente aos relatos, descrições e 
mapeamentos, o fato de estes se realizarem no contexto de determinadas práticas sociais, espaço-
temporalidades e possuírem objeto e conteúdo retira qualquer possibilidade destas produções serem 
neutras. Lembremo-nos das palavras de Lefebvre (1991, p. 30): “A lógica serve a todas as classes 
(assim como o faz a língua). Todavia, ela só é ‘neutra’ enquanto é vazia; e na medida em que, 
implicando a possibilidade de pensar, não seja um pensamento. Nenhum pensamento, nenhuma 
idéia, nenhuma ‘reflexão’ que tenham objeto e conteúdo podem ser completamente neutros. Nem 
mesmo as matemáticas!”   
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escolas de massas dos séculos XVIII e XIX, foram impostos no jogo das tensões sociais por 

meio de arbitrariedades, porque necessários à (re)produção do capital6. Em outros termos, 

esses saberes alcançaram um grau de relevância social relativamente alto na escola formal, 

pelo fato de que se constituíam em meios de orientação fundamentais para ações voltadas, 

centralmente, ao aumento da riqueza material de poucos, inicialmente por meio da 

pilhagem, negócios e comércio e, posteriormente, por meio da manufatura, indústria e do 

mercado financeiro. 

Subjetivar as relações sociais para a (re)produção ampliada do capital tem sido o 

principal papel realizado pela geografia ensinada às massas; daí seu alinhamento com o 

projeto societário dos grupos hegemônicos. É por meio do estancamento diante do 

permanente, característico da razão fragmentária moderna que nega o movimento e as 

contradições, que ocorre o embaciamento da visão e se processa a produção de ideologia. 

Inviabiliza-se a possibilidade do avanço dos conhecimentos sobre as espacialidades 

historicamente produzidas pelos seres humanos, pois, como afirma Moreira (1993), a 

geografia hegemônica, em sua face moderna, reduz sua leitura do aparente a um único 

esquema conceitual: N-H-E (natureza, homem, economia), não necessariamente nesta 

mesma ordem. 

Independentemente da existência de outras espaço-temporalidades, de concepções 

de espaço e tempo das diferentes culturas e das espacialidades por elas construídas, a 

apreensão e o entendimento das mesmas são reduzidos pela geografia hegemônica à 

moldura “N-H-E”. É por meio deste posicionamento epistemológico que ocorre o 

estancamento do pensamento na geografia, o embaciamento da visão, a formação 

unilateral. É importante salientar que este processo ocorre também nas outras disciplinas 

escolares que, igualmente fundadas na tradição metafísica, expressão do processo 

civilizador característico do Ocidente, legitimam e disseminam formas de pensamento 

voltadas à dominação cultural, condição para a dominação econômica e (re)produção do 

espaço do e para o capital. 

Lefebvre (1991), com toda propriedade, explica que a unilateralidade dos sujeitos, 

produzida sob a égide do modo de produção capitalista, é conseqüência da disseminação 

da metafísica pelas classes sociais economicamente hegemônicas. O que significa dizer 

que, ao negar o movimento do processo de conhecimento, e dessa maneira, restringir o ato 

de conhecer apenas ao entendimento7, a metafísica acaba por “Propor um saber absoluto, 

                                                 
6 A (re)invenção da instituição escolar pelo capital se dá na medida em que a reprodução deste, a 
partir da difusão da fábrica, supõe a apropriação e (re)produção do espaço urbano pelo capital a fim 
de viabilizar as relações de produção. Sobre este assunto ver Moreira (1999).   
7 Movimento do pensamento que separa os “[...] objetos uns dos outros e do conjunto em questão, 
isola, ‘fragmenta’ [...]; por conseguinte, o entendimento analisa, disseca e destrói [...] função do 
objeto e do instante isolado, do detalhe tomado fora do conjunto.” (LEFEBVRE, 1991, p. 103). 
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ou uma substância inicial (do sujeito ou objeto erigidos em verdades metafísicas), é o que 

define uma ideologia [...]”. (LEFEBVRE, 1991, p. 28). 

Ao citar os efeitos da unilateralidade, o caráter de classe do entendimento metafísico 

do mundo fica mais evidente: “[...] Ela nega o resto do mundo, esquece-o ou finge esquecê-

lo. Fixando-se no pouco que atinge, o pensamento nega o movimento e nega seu próprio 

movimento. Assim, elimina (aparentemente) a contradição dialética” (LEFEBVRE, 1991, p. 

266). 

Baudrillard (1996, p. 67), em seu livro intitulado A troca simbólica e a morte, 

denunciou por meio de uma metáfora o esquema social e cognitivo engendrado pela 

burguesia. Nela, faz referência direta ao processo de metaficização do fenomênico encetado 

por esta classe, que lhe permitiu controlar o mundo de maneira hegemônica, tendo como 

fundamento a racionalidade produtivista do capital: 

Vivia outrora nas Ardenas um velho cozinheiro a quem a edificação 

de pratos esculturais e a ciência da plástica pasteleira levaram à 

presunção de retomar o mundo onde Deus o havia deixado... em seu 

estado natural – para nele eliminar a espontaneidade orgânica, 

substituindo-a por uma matéria única e polimorfa, a argamassa: 

móveis de argamassa, cadeiras, gavetas, máquina de costura de 

argamassa e fora, no pátio, uma orquestra inteira, violinos incluídos, 

de argamassa, árvores de argamassa ponteadas de folhas 

verdadeiras, um javali de argamassa armada mas com um crânio 

verdadeiro de javali no interior, carneiros de argamassa cobertos de 

lã verdadeira. Enfim, Camille Renault reencontrara a substância 

original, a massa de cujos diversos frutos só se distinguiam por 

nuanças “realistas”: o crânio do javali, as folhas das árvores – mas 

isso não passava, sem dúvida, de uma concessão do demiurgo aos 

visitantes... porque é com um sorriso adorável que esse bom deus de 

80 anos levava as pessoas a visitar sua criação. Ele não queria 

rivalizar com a criação divina, ele a refizera simplesmente para torná-

la inteligível. Nada de uma revolta luciferina, de uma vontade 

paródica, nem da perspectiva retrô de uma arte “naïf”. O cozinheiro 

das Ardenas reinava simplesmente sobre uma substância mental 

unificada (porque a argamassa é uma substância mental, ela 

permite, como o conceito, ordenar os fenômenos e nela recortá-los à 

vontade). Seu projeto não estava longe do dos construtores de 

estuque da arte barroca, nem era muito diferente da projeção do 
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terreno de uma comunidade urbana nos grandes aglomerados 

atuais. (BAUDRILLARD, 1996, p. 67). 

É no sentido do estabelecimento de uma substância mental unificada que atua a 

metafísica; no caso da geografia hegemônica moderna a argamassa tem sido, desde a sua 

institucionalização, o esquema conceitual “N-H-E”. A inteligibilidade subjacente ao processo 

de (re)criação ou (re)invenção do mundo, a partir da citada moldura conceitual fundada em 

uma concepção cartesiana-newtoniana de espaço, aponta para um projeto societário e para 

espacialidades que convêm única e exclusivamente aos grupos sociais hegemônicos. Trata-

se, portanto, de uma racionalização voltada para a reprodução das relações capitalistas de 

produção. 

A unilateralidade e a alienação dos sujeitos constituem-se em resultantes concretas 

deste processo de abstração. A dobra criada pela metafísica entre a geografia real e a da 

escola produz efeitos muito mais deletérios do que imaginamos. É por meio da construção 

epistemológica de seres atópicos em nossas escolas que se oculta “[...] o fundamento 

paradigmático alicerçado no trabalho e na política que referencia a construção geográfica 

das sociedades em cada tempo” (MOREIRA, 1994, p. 4). É dessa maneira que a geografia 

hegemônica auxilia na produção da alienação; contudo, como a escola é um território de 

lutas e tensões sociais, as contradições inerentes à complexidade do mundo, vivenciadas e 

sentidas na pele pelos alunos, acabam por mostrar os limites do olhar geográfico 

hegemônico. 

Não se trata de discutir aqui a verdade ou falsidade da metafísica. Trata-se de 

mostrar que esta perspectiva, ao estancar nos primeiros movimentos – isolamento, 

fragmentação, análise, dissecação –, do processo infinito que é o conhecimento, por ter em 

seu horizonte cognitivo a crença na permanência, na verdade absoluta e eterna, portanto, 

definitiva, acaba constituindo uma visão fragmentada e redutora do fenomênico e do mundo. 

É exatamente este processo que ocorre com a geografia hegemônica que impõe a grade 

conceitual “N-H-E” para o entendimento de toda e qualquer espacialidade, neste caso, 

abstraída também do contexto espaço-temporal e social de engendramento. É Lefebvre 

(1991, p. 105) que, de maneira perspicaz, aponta como a metafísica se esquiva com 

destreza das exigências da razão viva ou da dialética: 

Mantém-se presa às operações do entendimento, que ela confunde 

com a razão. Separa, isola (por exemplo, o sujeito e o objeto), mas 

não o faz com o objetivo de reuni-los mais intensa e mais 

lucidamente. Ela os conserva separados. [...] Em particular, o 

entendimento metafísico dissocia as oposições e contradições, 

deixando de ver a ligação, a própria contradição. 
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Eis o ardil da metafísica dissecada por Lefebvre (1991) em sua obra Lógica Formal 

Lógica Dialética. No contexto da geografia hegemônica, a metafísica produz a falsa 

impressão a quem entra em contato com este discurso fragmentado e fragmentador que se 

está a conhecer o mundo. Contudo, pelo fato de que entendimento e razão8, dois 

movimentos do pensamento dialeticamente opostos, não são reunidos na metafísica, por 

esta reduzir o conhecimento ao entendimento, o movimento dialético do pensamento que vai 

do desconhecido para o conhecido para, em espiral, ao desconhecido retornar e assim 

infinitamente, não é completado. Daí afirmarmos que a metafísica estanca nos primeiros 

movimentos inerentes ao conhecimento. O problema, contudo, não se reduz a uma questão 

de verdade ou falsidade em termos absolutos, trata-se de não prosseguimento dos múltiplos 

movimentos do pensamento9. 

Por meio do discurso metafísico da geografia entra-se Através do Espelho de Alice, 

acessa-se ao “mundo da geografia”, estacionário e estancado nos primeiros movimentos do 

conhecimento, rompe-se com o que Lefebvre (1991, p. 116) denomina de ritmo do 

conhecimento: 

O ritmo do conhecimento, portanto, é o seguinte: parte do concreto, 

global e confusamente apreendido na percepção sensível, e que se 

apresenta, portanto, sob esse aspecto, como primeiro grau de 

abstração; caminha através da análise, da separação dos aspectos e 

dos elementos reais do conjunto, através, portanto, do entendimento, 

de seus objetos distintos e de seus pontos de vista abstratos, 

unilaterais; e, mediante o aprofundamento do conteúdo e da 

pesquisa racional, dirige-se no sentido da compreensão do conjunto 

e da apreensão do individual na totalidade: no sentido da verdade 

concreta e universal. [...] O concreto não se mantém à margem do 

conhecimento. Ao contrário, afirma-se como o próprio objetivo do 

conhecimento: como o verdadeiro. (LEVEBVRE, 1991, p. 116). 

A geografia ensinada realiza os movimentos do conhecimento apenas parcialmente. 

Inicia pelo primeiro grau de abstração, destacando do plano da generalidade o objeto a ser 

estudado, como a morfologia do terreno, o clima, a vegetação, hidrografia, a urbanização, a 

industrialização etc., e, por meio do processo de análise, separa os objetos do seu conjunto 

e de seu contexto social e espaço-temporal de realização, construindo pontos de vista 

unilaterais ou do fenomênico em si; estancando no ato de entendimento, resulta deste 
                                                 
8 “A razão, por sua vez, constata que o elemento não pode viver fora do conjunto, nem o órgão fora 
do todo vivo. Por conseguinte, a razão restabelece, ou busca restabelecer, o todo; é função da vida, 
do conjunto do movimento total. [...] A razão é função da unidade.” (LEFEBVRE, 1991, p. 104). 
9 Sobre este assunto ver Lefebvre (1991), especificamente o Capítulo II intitulado Os movimentos do 
pensamento.   
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processo o tratamento superficial dado aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Ao 

negar o processo de aprofundamento do conteúdo que realizaria a compreensão do 

conjunto e do individual na totalidade, ou seja, a compreensão inerente às espacialidades, a 

geografia destrói ou assassina a possibilidade de realização do conhecimento, 

transformando o aluno em um estrangeiro no mundo em que vive. 

O objetivo do conhecimento, diz Lefebvre (1991, p. 113), é o conhecimento do real, 

do concreto; contudo, este não nos é dado de imediato. A abstração se impõe como 

condição para o avanço e a própria realização do conhecimento, dado que o ato de 

pensamento necessita destacar, da totalidade do real, o que comumente chamamos de 

objeto de pensamento. Portanto, o próprio avanço do conhecimento impõe a necessidade 

de uma ruptura momentânea no que Lefebvre (1991, p. 114) irá denominar de “[...] mundo 

dos objetos práticos, dos instrumentos, da linguagem, da experiência familiar, da percepção 

e da ação cotidiana [...]” que se constituem em um grau do conhecimento. Neste sentido, 

alerta o autor: 

[...] aquele que deseja captar imediatamente – olhando em torno de 

si o mundo físico, ou a vida social e econômica, sem ter passado 

pela abstração, condena-se a nada captar de essencial e de 

verdadeiramente concreto, a se manter no aparente, no superficial, 

no contingente. Para atingir o verdadeiro, é preciso penetrar além do 

imediato. [...] Elevar-se acima do prática e socialmente existente, 

dominá-lo, é ademais pô-lo em causa e negá-lo [...]. É, por 

conseguinte, preparar-se para transformá-lo, já que não poderia se 

tratar, para a razão, de abandoná-lo à sua própria sorte, nem 

tampouco à passividade do ‘senso comum’ e à tolice dos ‘realistas’ 

que vêem apenas o imediato e a prática banal. 

(LEFEBVRE, 1991, p. 113-114-115). 

Apesar de ser um momento necessário do movimento do conhecimento, não se pode 

manter a separação provocada pela abstração, fazê-lo seria estancar-estagnar na 

metafísica: “O entendimento abstrativo cai em erro (relativo) ao manter a separação. A razão 

restabelece as relações, a unidade, isto é, o concreto” (LEFEBVRE, 1991, p. 114). 

Este fenômeno foi perspicazmente apreendido pelo genial reverendo Charles 

Lutwidge Dodgson ou, como queiram alguns, Lewis Carrol (2002, p. 161), ao descrever as 

indagações de Alice que antecedem seu movimento no tabuleiro de xadrez: 

Evidentemente a primeira coisa a fazer era um levantamento 

completo da região que iria atravessar. ‘É muito parecido com 
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estudar geografia’, pensou Alice, erguendo-se nas pontas dos pés na 

esperança de conseguir ver um pouco mais longe. ‘Rios principais... 

não há nenhum. Montanhas principais... estou em cima da única, 

mas não me pareça que tenha nome. Cidades principais... 

O ensino da geografia hegemônica, por meio de um uso das linguagens10 fundado 

na abstração vazia – porque estanca no conceitual, restringindo-se ao formalismo que deixa 

de ter função no movimento do conhecimento11, como bem demonstra Carrol (2002) –, fixa-

se na unilateralidade, proporcionando aos que com ele entram em contato a falsa impressão 

de se racionalizar sobre as espacialidades produzidas historicamente, fato este que se 

revela enganador, a julgar pela quantidade de críticas endereçadas ao papel educativo 

desta disciplina por um número expressivo de pesquisadores, pensadores e escritores de 

romances, como é o caso de Carrol. 

O resgate do entendimento lefebvriano sobre o conhecido e desconhecido e o ato de 

conhecimento deve trespassar o ensino da geografia, caso se queira avançar rumo ao 

conhecimento: 

[...] não há heterogeneidade substancial (metafísica) entre o 

desconhecido e o conhecido, mas sim uma passagem normal e 

incessante de um para o outro: o desconhecido torna-se conhecido; 

e, vice-versa, é o conhecido que indica e chama o desconhecido, 

ainda inexplorado. O ‘conhecido’ não é a ‘coisa’ que se torna 

‘pensamento’ mediante uma transfusão misteriosa. [...] É assim que 

avança o conhecimento, que não é uma revelação num dado 

instante, nem mesmo uma marcha linear e simples da ignorância ao 

conhecimento, mas uma estrada cheia de complicados meandros, 

que acompanha os acidentes do terreno sobre o qual ela passa e 

que, por vezes, deve voltar atrás. É apenas uma estrada, um 

caminho que passa através da natureza; mas como diz Hegel numa 

fórmula singular e profunda, é um caminho que se faz a si mesmo. 

(LEFEBVRE, 1991, p. 102-103). 

Apesar de ser a forma hegemônica de entendimento das espacialidades, 

paralelamente à “geografia da leitura” ou da escola, sempre existiu uma geografia 

historicamente marginalizada. Moreira (1988, p. 15 et seq.) afirma que não foi por acaso que 

a geografia, enquanto saber sistematizado e estratégico sobre o espaço, surge na Grécia – 

                                                 
10 Estou me remetendo ao uso que torna o conceito estacionário, estanca-se nele, que “[...] se 
coagula ao nível do entendimento analítico, subjetivamente, arrancando da interação universal o 
fenômeno do ser em questão.” (LEFEBVRE, 1991, p. 273).   
11 Problemática esta abordada por Ferraz (2001). 
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das lutas democráticas e do comércio –, juntamente com a filosofia, a história e o teatro. 

Somente em uma sociedade onde historicamente se desenrolaram lutas democráticas entre 

os diferentes sujeitos sociais, cujos fundamentos residiam no questionamento dos direitos 

políticos e sua relação com a riqueza e a propriedade privada da terra, e onde houve a 

imposição de uma talassocracia por parte dos setores hegemônicos desta sociedade, é que 

os saberes geográficos terão relevância social a ponto de passarem por um certo processo 

de sistematização. 

Obviamente que as práticas decorrentes das lutas democráticas e da imposição e 

consolidação das hegemonias entre os gregos, enquanto potência marítima, apontavam 

para projetos societários diametralmente opostos. Conseqüentemente, pode-se afirmar que 

as concepções de espaço e de geografia decorrentes de tais práticas eram diferenciadas 

porque fundamentadas por práxis sociais distintas. 

O desenvolvimento histórico dos saberes geográficos desde os primórdios do que 

hoje se denomina civilização ocidental se realizou basicamente a partir de duas vertentes 

voltadas a práxis diferenciadas: uma atrelada às lutas democráticas e à transformação 

social e a outra, sob a forma de relato sobre povos, terras e mapas, atrelada às classes 

hegemônicas que viabilizou o escravismo, comércio e o Estado, voltada portanto, à 

reprodução e alienação12. (MOREIRA, 1988, p. 16). 

É esta última geografia que se torna hegemônica na sociedade ocidental, 

denominada por muitos de oficial, e passa à história sobretudo pelo recurso à violência de 

fato ou simbólica. Enquanto registro legítimo13, a geografia hegemônica inicialmente é 

reproduzida e retroalimentada pela e na prática e memória social das elites. Posteriormente, 

quando da difusão da fábrica, passa a ser disseminada junto às massas, sendo este 

discurso doravante identificado até hoje como geografia. “A geografia concebida como 

práxis democrática e transformadora ficará sufocada nos interstícios da forma oficializada 

[...].” (MOREIRA, 1988, p. 17). 

Com grande propriedade, Moreira (1988, p. 17) chama a atenção em seu livro para o 

fato de que a segunda vertente da geografia “[...] refluirá toda vez que a democracia e o 

socialismo estiverem postos.” Vários pensadores e obras são por ele reconhecidos como 

                                                 
12 Segundo Lefebvre (1991, p. 110), o fundamento da dicotomia que caracteriza o pensamento grego, 
do qual somos herdeiros diretos, reside na forma de realização do trabalho, tendo, portanto, 
fundamento social. Pelo fato de todo trabalho prático e produtivo ser relegado aos escravos, 
engendrou-se nesta sociedade dicotomias nefastas ao pensamento humano, como a separação entre: 
concreto e abstrato, contemplação e ação, teoria e prática. “[...] o pensamento metafísico dos gregos 
foi uma ocupação aristocrática, um prazer luxuoso reservado aos homens livres.” 
13 Porque legitimado no jogo das tensões sociais a favor dos setores hegemônicos e em detrimento da 
antiga constituição gentílica e dos expropriados dos meios de produção. Lembremos das palavras de 
Marx já anteriormente comentadas: as idéias das classes dominantes são as idéias dominantes de um 
período.   
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fazendo parte desta outra vertente, mas, afirma o autor, seus discursos não são 

identificados correntemente com a Geografia que se faz, dado que esta se legitimou em sua 

forma hegemônica como um discurso sobre o permanente, engessado na moldura 

conceitual “Natureza-Homem-Economia”. 

Ao questionarem os fundamentos das desigualdades sociais, os sectários da 

segunda geografia, segundo o mesmo autor, acabaram por colocar em xeque as 

espacialidades hegemônicas produzidas e as relações com os outros seres humanos delas 

derivadas, propondo uma geografia e espacialidades fundadas em uma práxis democrática 

e transformadora, são eles: Thomas Morus (A Utopia), Tommaso Campanella (A cidade do 

Sol), Rousseau (Discurso sobre a Desigualdade), Morelly (Os Códigos da Natureza), Fourier 

(Novo Mundo Industrial), Louis Blanc (Organização do trabalho), Cabet (Viagem a Icária), 

Engels (A situação das classes trabalhadoras na Inglaterra) e Marx (Manuscritos de Paris, A 

ideologia Alemã, Grundisse). 

Sob a égide do modo de produção capitalista, principalmente a partir do século XIX 

com as revoluções burguesas, as representações, as linguagens e os saberes impostos 

como legítimos e que conquistaram o patamar de objetividade e verdade no contexto da 

metafísica foram aqueles produzidos e assumidos por esta classe. A revolução burguesa 

expressa, além do domínio político e econômico burguês, sua hegemonia simbólica, campo 

este em que se destacam as ciências e as artes acadêmicas enquanto produções que 

tiveram e ainda têm grande influência na cosmologia e, portanto, na vida da sociedade 

ocidental e dos povos por ela colonizados, principalmente no que se refere à construção de 

sua concepção metafísica de conhecimento. 

O realismo renascente, expressão da hegemonia burguesa sobre o mundo 

subjacente às pinturas e outras produções da época como as disciplinas escolares e os 

próprios saberes científicos, expressava a assunção social em torno do que o pensamento 

hegemônico considerava como uma representação objetiva do mundo. Ao contrário do que 

muitos pensam, inexiste uma representação objetiva do mundo per si e em si; ela é 

objetivada e legitimada no contexto ou tensão das relações humanas, dos modos de 

produção e portanto depende da forma como o trabalho se realiza em cada sociedade, 

sendo também dele expressão. 

Quando se constituem os grandes sistemas educacionais nacionais públicos 

europeus, por volta do século XVIII e principalmente a partir da segunda metade do XIX, 

voltados à formação de trabalhadores unilaterais e alienados para a indústria e, portanto, 

para a (re)produção de espaços que a viabilizassem, pode-se afirmar que a geografia 

ensinada nas escolas, voltada à hegemonia de poucos sobre muitos, já tinha sua identidade 

esboçada desde a tradição clássica: “Dos romanos à ‘idade da ciência’ (séculos XVIII-XIX) a 
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geografia terá sua imagem cunhada como um inventário sistemático de terras e povos. Um 

tratado descritivo e cartográfico com caráter ‘auxiliar da administração de Estado’ e 

pedagógico” (MOREIRA, 1988, p. 19). Eis a forma de realização de todo resgate ou 

(re)invenção das tradições hegemônicas inerentes a uma outra espaço-temporalidade: o 

olhar para trás enxerga como legítimo e se (re)apropria ou se aproveita apenas dos saberes, 

atividades produtivas e relações espaciais que se revelam fundamentais ao novo modo de 

produção. 

Considerando-se a face socializadora da instituição escolar e o tipo de geografia que 

se realiza ainda atualmente nas escolas, pode-se afirmar que os saberes geográficos 

escolares têm auxiliado, na maior parte das vezes, no estabelecimento do habitus14 voltado 

para a reprodução das classes hegemônicas. Este sistema de percepção e ação do e sobre 

o mundo é inculcado nos alunos por meio da convivência prolongada com a metafísica 

inerente às produções hegemônicas que, no jogo das tensões sociais, são colocadas como 

as únicas legítimas e verdadeiras. 

A geografia que passa à história, ao se consolidar na instituição escolar de massas 

do século XVIII em diante, se mostrará útil na medida em que auxiliará na formação dos 

seres unilaterais15 e alienados em relação ao conhecimento das espacialidades produzidas. 

Essa educação tem como fundamento uma prática social que orbita sub-repticiamente ao 

redor de tratados descritivos e de materiais cartográficos, cuja elaboração e uso, fundados 

na metafísica, se mostrarão úteis ao processo de estancamento do conhecimento e, 

portanto, de alienação. 

Na escola ensina-se a pensar metafisicamente e, portanto, a (re)produzir 

espacialidades voltadas à (re)produção do capital. Essa educação ocorre tanto por meio do 

posicionamento epistemológico dos agentes educadores, quanto pelo uso que se faz dos 

instrumentos criados pela humanidade, voltados a um determinado entendimento da 

realidade. No caso da geografia, como já afirmei anteriormente, tais processos ocorrem pelo 

estancamento na abstração do objeto de pensamento; por isso, esse saber remete a todas 

as montanhas do mundo mas a nenhuma em particular, a todos os padrões de mobilidade 

populacional mas ao mesmo tempo a nenhum em particular. Do ponto de vista das 

linguagens que tradicionalmente têm instrumentalizado as análises geográficas, o processo 

é também o mesmo. 

                                                 
14 Sistema de normas sociais de percepção, entendimento e ação no mundo. 
15 A metáfora de Ítalo Calvino (1997) apresentada em sua trilogia intitulada Os nossos antepassados, 
constitui-se em uma belíssima abordagem da problemática da unilateralidade do ser humano sob a 
égide de regimes totalitários, nele incluindo-se o modo capitalista de produção dissecado por Karl 
Marx.        
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Quando surgem as primeiras escolas do Estado, voltadas à grande massa da 

população, a compreensão mecanicista e metafísica do mundo, sua conversão e divisão em 

res extensa – domínio fisicamente extenso de matéria e movimento –, e res cogitans – 

domínio dos pensamentos, sentimentos e experiências espirituais –, a separação sujeito-

objeto, expressão da razão fragmentária, já havia se processado e se tornado habitus 

hegemônico. Nos termos lefebvrianos (1991), o mediato já se tornara imediato. 

O ensino e a aprendizagem de um dado saber e concepção sobre e do espaço, 

considerados como os únicos legítimos no plano das relações sociais engendradas no 

contexto de uma concepção metafísica de conhecimento têm implicado a viabilização de 

saberes e espacialidades voltados à reprodução das atuais condições de produção; 

portanto, na alienação dos sujeitos e inviabilização de territorialidades menos excludentes. 

Os discursos geográficos se realizam por meio da linguagem e, dentre elas, a cartográfica 

tem sido tradicionalmente utilizada pela geografia ensinada. A disseminação dos mesmos 

da maneira como, via de regra, várias pesquisas têm descrito indicam a assunção de um 

projeto societário voltado para a alienação. 

Trata-se de mostrar que a geografia e mesmo a cartografia enquanto práxis 

humanas não podem ser compreendidas de maneira simplista, ora como instrumentos de 

alienação ou de emancipação, como se as mesmas existissem em si e per si. 

Parafraseando Marx16 (1968, p. 37, apud ENGUITA, 1993, p. 269-270): a geografia e a 

cartografia ensinadas são a geografia e a cartografia ensinadas; somente em determinadas 

condições e relações sociais elas se convertem em instrumentos de alienação. Os mapas 

são os mapas; somente em determinados contextos podem, assim como qualquer outra 

figuração espacial, ser usados para alienação. Não se pode demonizar os objetos, os 

instrumentos criados pelos seres humanos, como ainda o fazem algumas sociedades tidas 

como primitivas por uma parte considerável dos ocidentais, e mesmo como o fizeram alguns 

representantes do movimento de renovação da geografia brasileira conhecido como 

Geografia crítica17. Estes últimos, à maneira dos primeiros, fundados em uma concepção 

metafísica de mundo, até hoje gastam horas a fio tentando chegar a um denominador 

comum se este ou aquele objeto é pernicioso ou não às pessoas. Adianto-me aqui que não 

se trata dos objetos em si, mas das relações sociais encetadas pelos diferentes sujeitos 

sociais por meio deles. 

                                                 
16 O trecho parafraseado corresponde a um excerto da obra de Marx intitulada Trabalho assalariado e 
capital: “Um negro é um negro. Só em determinadas condições se converte em escravo. Uma 
máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Só em determinadas condições se converte 
em capital. Tiradas destas condições, não tem nada de capital, da mesma forma que o outro não é 
em si mesmo dinheiro, nem açúcar o preço do açúcar.“ 
17 Sobre este assunto ver minha dissertação de mestrado (KATUTA, 1997) e o livro que publiquei em 
co-autoria (SOUZA, KATUTA, 2001).   
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Enquanto expressões das práxis humanas em uma sociedade estruturada em 

classes sociais, onde na própria instituição escolar se vivencia a cisão-oposição entre 

trabalho e escola que legitima a antiga ruptura entre trabalho manual e intelectual, a 

geografia e a cartografia ensinadas, como todos os outros saberes escolares, por não terem 

vida própria e, assim, não poderem ser reificadas e fetichizadas, devem ser compreendidas 

no contexto das relações sociais que ocorrem sob a égide do modo de produção capitalista. 

É somente neste contexto civilizador que a alienação ou o processo de estrangeirização ao 

qual fiz referência pode fazer sentido. 

Considerando-se o exposto, pode-se afirmar que as concepções de espaço 

hegemônicas apontam para práticas sociais, espacialidades, territorialidades, geografias e 

cartografias alienadoras, isso porque negam a característica primordial do espaço que é a 

de ser relação social. Daí a importância dos debates realizados por Moreira (1004, 2004) e 

Silva (1988, 1986) em torno da ontologia do espaço. 

A negação da existência de uma única concepção de espaço, aquela hegemônica, 

fundada na physis, elaborada no contexto da moderna ciência ocidental, exige a reflexão em 

torno da ontologia do espaço, na perspectiva colocada pelos autores citados, ou seja: como 

ser ontologicamente tenso e contraditório. Essa é a ontologia do espaço que deve ser 

cultivada pela geografia ensinada, fato este que poderá auxiliar na eliminação da dobra 

entre a “geografia escolar” e a da vida ou real. 

Ao concebermos o espaço enquanto relação social que, no contexto do atual modo 

de produção, se caracteriza pela tensão e contradição, necessariamente outras 

espacialidades, geografias e cartografias deverão ser abordadas. O que implica também em 

usos diferenciados de várias linguagens que possam nos auxiliar na apreensão e 

compreensão das referidas espacialidades, pois como afirma Wertheim (2001), diferentes 

concepções de espaços supõem distintas linguagens. 

Entendo que as reflexões sobre a ontologia do espaço se fazem necessárias na 

medida em que podem auxiliar a desmistificar a crença na concepção hegemônica do 

espaço. Dessa maneira, o retorno d’O Estrangeiro no mundo da geografia pode ser 

viabilizado, pois também sua concepção de espaço, neste contexto, deverá ser enfatizada. 

O espaço geográfico é muito mais do que um conjunto de insumos, recursos, características 

naturais, países e populações que a atual geografia hegemônica nos faz crer. Refere-se ao 

espaço de vida de todos neste planeta, portanto a múltiplas relações sociais e espaço-

temporais. Encarcerar a geografia escolar no domínio da res extensa significa, sobretudo, 

assassinar a capacidade de pensar acerca dos espaços construídos pelos seres humanos 

desde a época de sua hominização. 

REFERÊNCIAS 

 7239



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BAUDRILLARD, Jean. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996.   

CALVINO, Ítalo. Os nossos antepassados: O visconde partido ao meio; o Barão nas árvores; O cavaleiro 
inexistente. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  

CAMUS, Albert. O Estrangeiro. 16.ed.  Rio de Janeiro: Record, 1997. 

CARROL, Lewis. Alice: edição comentada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. Trabalho, Escola e Ideologia: Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1993. 

FERRAZ, Cláudio. Geografia e paisagem: entre o olhar e o pensar. São Paulo, 2001. 394p. Tese (Doutorado em 
Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Universidade de 
São Paulo.    

KATUTA, Ângela Massumi. Ensino de Geografia X Mapas: em busca de uma reconciliação.... Presidente 
Prudente, 1997. 488p. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Universidade Estadual Paulista. 

LEFEBVRE, Henri. Lógica Formal Lógica Dialética. 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.   

MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. 9.ed. São Paulo: Brasiliense, 1988.   

MOREIRA, Ruy. O círculo e a espiral: a crise paradigmática do mundo moderno. Rio de Janeiro: Obra Aberta, 
1993.  

MOREIRA, Ruy. Espaço, corpo do tempo: a construção geográfica das sociedades, 1994.     

MOREIRA, Ruy. A diferença e a Geografia: o ardil da identidade e a representação da diferença na geografia. 
Geografia, Rio de Janeiro, n. 1, p. 41-58, jun. 1999.  

MOREIRA, Ruy. O círculo e a espiral: para a crítica da geografia que se ensina – 1. Niterói: Edições AGB 
Niterói, 2004.  

SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: 
Cortez, 2000.  

SILVA, Armando Corrêa da. De quem é o pedaço? Espaço e Cultura. São Paulo: Hucitec, 1986. 

SILVA, Armando Corrêa da. Contribuição à crítica da crise da geografia. São Paulo: Hucitec, 1988. 

SOUZA, José Gilberto de; KATUTA, Ângela Massumi. Geografia e Conhecimentos cartográficos: a cartografia 
no movimento de renovação da geografia brasileira e a importância do uso de mapas. São Paulo: UNESP, 2001. 

WERTHEIM, Margaret. Uma história do Espaço: de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

 

 7240 


	O ESTRANGEIRO NO MUNDO DA GEOGRAFIA 

