




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Geografia: conceitos e temas 

Nos últimos vinte anos o campo de pesquisa da Geografia vem sendo atravessado por 
diversas questões e temas que têm suscitado um amplo debate internacional, desafiando a 
comunidade acadêmica brasileira a contribuir tanto com uma reflexão teórica, como 
também com trabalhos de pesquisa voltados para os problemas característicos da 
realidade nacional. Foi a consciência deste fato que norteou a concepção de um livro, cuja 
unidade reside na articulação entre conceitos e temas da Geografia atual. 

Os trabalhos aqui reunidos possuem uma forte preocupação didática na forma de 
abordagem dos conceitos e dos temas, procurando sempre traçar os caminhos que 
sustentaram as diferentes concepções no seu tratamento. O espaço geográfico é analisado 
em função das diferentes correntes do pensamento geográfico, assim como o conceito de 
região, apresentado a partir de sua evolução no interior do pensamento geográfico, ambos 
sintetizando os principais debates epistemológicos que os acompanharam. 

O território, concebido e analisado como um espaço definido e delimitado por, e a partir 
de, relações de poder, reflete a atualização do conceito, do mesmo modo que a escala, 
analisada como um problema geográfico, aponta os limites impostos a este conceito na 
geografia pelo raciocínio analógico com a cartografia. 

A temática das redes, tornada de extrema relevância nas últimas décadas do século 20, 
exige reflexões. Aqui são analisadas a gênese do conceito e, a seguir, as relações entre 
fluxos de informação e dinâmica territorial, além do processo de desterritorialização e 
suas vinculações com as diversas redes implantadas a partir da modernidade e suas 
relações com os aglomerados de exclusão. 

A questão regional e a gestão do território no Brasil são discutidas, tanto retomando 
criticamente os supostos da Geografia Econômica em suas diferentes vertentes, 
especialmente a do planejamento regional, como no relacionamento entre as mudanças 
técnicas nos processos produtivos e as transformações na estrutura espacial. Ainda na 
perspectiva do território nacional, são analisados os personagens, comumente esquecidos 
pela Geografia, que contribuíram para lançar os fundamentos de uma reflexão sobre os 
problemas, os desafios e as características da identidade territorial brasileira. 

Finalmente, o conceito da geopolítica é discutido e atualizado, incorporando as questões 
atuais do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. 

[texto orelhas] 




