
O Big-Bang é o momento em que 

Deus bateu palmas. A diferença em 

falar com Buda e Deus; é que com 

Deus você não precisa falar apenas 

uma lingua e bater palmas. 

(Julio C. V. Nitsche) 

 

 

 SOCIOGRAFIA NÃO É GEOGRAFIA 

 

 
 

JULIO CESAR VAZ NITSCHE 

 

 

 

Curitiba - Paraná 2017 

 

 



 

 

 

Julio Cesar Vaz Nitsche 

 

 

 
 

 

 

 

Sociografia não é Geografia 

 

1
a 
 edição  

 

 

 

 

 

 

Curitiba 

 

Edição do autor 

 

2017 



 

 

 
 

NITSCHE, J. C. V. 

 

 

 

Sociografia não é Geografia: ed. Independente / J.C.V Nitsche; 1ª ed. – Curitiba, 2017. 

 

32; 21cm 

 

ISBN:  978-85-920924-9-8 

 

Possui bibliografia 

 

1. Questões filosóficas - 1.1 Geografia zumbi - O gato de Schrödinger. 1.2 

Considerações sobre as observações de Feyerabend. 1.3 Moral e ética para a Geografia. 

1.4 Considerações sobre a definição de espaço de Nitsche. 

2. Epistemonímia - Proposta de uma nova ramificação no âmbito das ciências 

sociais/humanas - Sociologia: Sociografia.  

 

 

 
A REPRODUÇÃO É RESTRITA 

 

 
 

Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida por qualquer meio de mídia: fotográfico, 

fotocópia, fotomecânico, nem mesmo transmitida por meios eletrônicos ou gravações, sem 

a devida referência bibliográfica (esta fonte). 

 

 

 

 

 

Digitação e organização: Valéria C. V. Nitsche e Denise R. A. P. Nitsche 

 

 

Capa: Denise R.A.P.V. Nitsche e Valéria C.V. Nitsche - foto: Neta de Denise no Museu de 

História Natural de Curitiba sobreposto ao mapa do Estado do Paraná. 



 

 
AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Demonstro profundo respeito e gratidão àqueles que me ajudaram durante minha 

trajetória existencial e de atuação.  

Às pessoas que direta ou indiretamente me ajudaram e iluminaram minha vida nos 

momentos mais sombrios e iluminados. Logo; estes são representantes da sociedade em 

geral, tais como: meus pais, meus avós, minha família, todos os que me conhecem e que me 

auxiliaram: militares, profissionais da saúde (doutores, médicos, psicólogos, dentistas, 

enfermeiros, atendentes, técnicos, enfim; todos dessa área), profissionais da educação e 

cultura, servidores públicos de todos os setores (que incluem os agentes de limpeza pública 

e privada (manutenção e limpeza dos hospitais, faculdades, prefeituras e instituições, além  

das cidades e de outros ambientes). Aos que rezaram/oraram por minha pessoa (que nem 

me conheciam), parentes e conhecidos.  

Não citarei nomes, porque são tantos e não quero cometer o erro de esquecer uma 

pessoa se quer...mas tenho certeza que todos sabem quem são e o que fizeram por mim.  

Em especial, agradeço à Denise R. A. P. V. Nitsche, esposa, e Valéria C. V. 

Nitsche, irmã, que escreveram e organizaram este manuscrito. E a todas as pessoas à minha 

volta que estão sempre me ajudando e que me ajudaram! 

 

 

 

 

 

 

 
A ciência não descobriu o fogo, não construiu a 

roda e nem a lança. 
(Julio.C.V.Nitsche) 

 

 



 

 

 

 

ROL DE ASSUNTOS 

 

 

 

 

Apresentação............................................................................06 

 

A Geografia zumbi...................................................................07 

 

Bibliografia de embasamento...................................................31 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

  

  

 O processo construtivo das análises aqui esplanadas está embasado na bibliografia, 

da mesma forma como os demais livros escritos por: Julio Cesar Vaz Nitsche. Abordar-se-

ão considerações e explicações mais aprofundadas dos fundamentos e análises que 

embasam as idéias deste autor. Tal redação é necessária, porque no contexto de suas obras, 

principalmente aos manuscritos: A Geografia de Shrödinger (2017) e Conjecturas 

geográficas 2a. ed. (2017), despontam para uma nova ramificação dentro das ciências 

sociais, mais especificamente na área da Sociologia, que, se aceita, será denominada de 

sociografia (descrição da sociedade) e/ou a melhor denominação que propuserem. Porém; 

para àqueles que não visualizam a essência desta proposta, ou acreditam que podem 

implementá-la no ramo geográfico...é que se faz importante estes relatos, observações, 

fatos, considerações e afirmações que estão por vir. 

 Tendo em mente, que não haverá um rol de subcapítulos ou capitularização neste 

manuscrito. O único referencial capitular que terão (caros leitores) estará na página sete (7) 

e na página que se revela a bibliografia. 

 
(Platão) distingue quatro estágios da percepção: o 
mais alto deles é chamado de epistéme e 
corresponde ao conhecimento das coisas reais, à 
percepção e ao re-conhecimento da sua natureza, 
como descrito na analogia (o mito da caverna). O 
segundo estágio é conhecido como conhecimento 
discursivo – diánoia – e pode ser alcançado pelo 

estudo das ciências. Os dois últimos estágios 
relacionam-se com os dois primeiros assim como 
a crença o faz com a compreensão. Elas são 
chamadas de fé e crença (pístis) e conjectura 
(eikasía). 

Heisenberg. 
 
 
 
(...) Entre todas as ciências racionais (a priori) só 

é possível, por conseguinte, aprender a 
matemática, mas nunca a filosofia (a não ser 
historicamente); quanto ao que respeita à razão, 
apenas se pode, no máximo, aprender a filosofar. 

Kant 

 
 



 

A GEOGRAFIA  ZUMBI 

 

A Sociologia começou a se consolidar enquanto 
disciplina acadêmica e a inspirar rigorosos 
procedimentos de pesquisa a partir das reflexões 
de Émile Durkheim (1858-1917) e de Max Weber 
(1864-1920). Ambos se dedicaram não só a 

delimitar e a investigar um grande mero de temas 
como a dar-lhes uma clara definição sociológica. 
Uma parcela considerável da produção desses 
autores esteve voltada à discussão do método de 
pesquisa adequado à Sociologia. (In: 
QUINTANEIRO, T., BARBOSA OLIVEIRA de. 
,OLIVEIRA GARDÊNIA de. "Um Toque de 
Clássicos: Marx, Durkheim e Weber".  2a ed. rev. 

ampl. UFMG, 2002, p.22) 

 

 Obrigatório se faz inserir o panfleto "A Geografia de Schrödinger" (2017), porque 

pedimos (Valéria e Denise) para uma conhecida realizar a correção ortográfica e 

gramatical, dessa, além das obras: "Os Sociólogos não Descrevem a Terra" 1
a
 edição 

(2016) e "Os Sociólogos não Descrevem a Terra" 1
a
 edição - ampliado e revisado (2016). 

Mas quem pôde ler estes manuscritos, percebeu que: para estas obras ficarem ruim (no que 

diz respeito a revisão)...tem que melhorar muito! 

 Logo; além de reescrever, ainda se implementa e complementa as análises que ora 

vôs exponho:  

 As análises aqui postuladas demonstram que a geografia física e a geografia humana 

se complementam, mas não da maneira como se observa hoje (2017).  

 Não há como ter respeito científico e social, se mantivermos duas ciências distintas 

com o mesmo nome em duas áreas divergentes, que se mantém em uma ramificação. Além 

deste fato, ainda nos defrontamos com o preconceito acadêmico.  

 Gostaria de convidar os nobres colegas a realizarem uma experiência: Saiam às ruas 

e perguntem às pessoas o que é geografia.  

 Depois, analisem se alguém do âmbito científico (todas as grandes áreas e suas 

ramificações) concebe a geografia como sendo ciência. Nesse ponto, sugiro que iniciem 

pelas engenharias. Ao realizarem estes dois processos e se derem por satisfeitos, é porque: 

a) mentiram, b) são amigos, c) não houve interesse comum em alguma questão de 

planejamento. 



 Mas do por quê disto? Sugiro que executem outra incursão às ruas e às áreas e 

ramificações científicas. Questionando o seguinte:  

 

Quais são as ciências que você entende que é ciência de verdade? E qual você respeita 

mais?  

 Garanto que a Física irá receber a maior porcentagem de votos. Ficando as 

geografias com a menor. Se duvidam...façam o teste!  

 Mas por quê acontece isso? Esta resposta será dada ao analisarmos a experiência 

que vitaliza o título deste livro. Conforme se inicia:  

 O físico Erwin Schrödinger, nascido na Áustria, na cidade de Viena, no ano de 

1887. Publicou na revista “DIE NATURWISSENSCHAFTEN ”, em 29 de novembro de 

1935, onde comenta as observações de Copenhagen e reduz suas afirmações, ao então, 

vivido cotidiano. Sendo este artigo denominado de: “Die gegenw/irtige Situation in der 

Quantenmechanik”. Conforme se demonstra na fonte de busca Google (internet (2017)): 

 

 



 

 

 

 Schrödinger, apresenta um paradoxo incomum, até mesmo para os dias atuais, onde 

um gato fica confinado em uma caixa, com um reservatório contendo um artefato 

radioativo. Conforme pode-se observar na figura adquirida do site: 

www.hypescience.com/gat o-de-schrodinger-solucao 

 

 
 

 

  

 Essa figura é a que melhor representa o experimento. Porém; as observações de 

Schrödinger direcionam a três realidades possíveis: 

 



a) O gato vivo 

b) Gato morto 

c) Nem morto, nem vivo (“zumbi ”). Formando ou criando uma terceira realidade. 

 

 Demonstrado a experiência, pode-se espelha-la ao propósito deste manuscrito. Onde 

o gato será substituído pelas geografias, que todos denominam de Geografia. Porém 

existem três geográficas em uma.“geografia humana ”,“geografia física ” e “geografia 

pedagógica/escolar ”. Isso no campo observacional institucional, porque se for analisar seus 

particulados teóricos e epistemológicos, teremos várias geografias. Conforme se evidência 

na página 25 do livro “Conjecturas Geográficas ” 2ª ed. NITSCHE (2017): 

 

(...) “Em seus relatos na página http://www.geocritica.com.br/texto05.htm, que recebe o 

título de: “Definições/comentários sobre a Geografia ”,corrobora com o que se afirma. 

Expressando a seguinte mensagem: 

“O que é a Geografia? Essa é uma questão que atravessa séculos, com diferentes pontos de 

vista. Um especialista chegou até a dizer -- com um visível exagero -- que existem tantas 

geografias quantos geógrafos. (...).”   

 

 Não há exagero nas formulações deste especialista que Vesentini mencionou. Há 

um enxerto de aspectos e características geográficos(as), que na realidade não são de 

atribuição da Ciência Geografia. Mas que se concretizam como tal, desenvolvendo e 

fomentando a percepção de muitas geografias. Este fato acontece porque não se define o 

objeto de estudo das geografias e todas se transformam virtuosamente, levando-nos a crer 

em uma Geografia. Assim como a “Matrix ” do espaço criado pela sociedade. 

 

 

O espaço é uma representação a priori necessária 
que subjaz a todas as intuições externas. Jamais é 

possível fazer-se uma representação de que não haja 
espaço algum, embora se possa muito bem pensar 
que não se encontre objeto algum nele. Ele é, 
portanto, considerado a condição da possibilidade 
dos fenômenos e não uma determinação dependente 
destes; é uma representação a priori que subjaz 
necessariamente aos fenômenos externos. 

(Kant, 1987; p.38/39) 

 

 

 

 



 In: NITSCHE “Os sociólogos não descrevem a Terra ” (2016), encontra-se a 

seguinte mensagem:  

 

 “(...) Não haverá geografia física e humana, pois o processo evolutivo da ciência, 

não irá permitir uma semi-ciência, dentro de uma área científica, que analisa as questões 

das relações sociedade/sociedade e a natureza. Porque para que este objetivo seja 

alcançado, e se estabelecer na íntegra o estudos destas relações e não do espaço, faz-se 

necessário estar na área geo – científica/ciências da natureza e não sociológica. Deixando as 

questões de ordenamento espacial aos sociólogos.(...).”  

 

 A designação “semi -ciência ”, refere -se ao fato desta ciência social estar dentro de 

uma área de análises ambientais - física, sendo ainda estabelecida em área de análises 

humanística, transformando-se assim, em: metade humana e metade física. Este fato, 

interfere ambos os lados, transformando as geografias em uma Geografia com aspectos 

híbrido (“o Godzilla das ciências”). Que se fosse, apenas, uma questão de cunho 

metodológico e teórico, seria resolvido com as propostas de Feyerabend. 

 

“Dificuldades iniciais provocadas pela alteração vêem-se afastadas por hipóteses ad hoc 

que, assim, desempenham, ocasionalmente, uma função positiva; asseguram às novas 

teorias espaço para se desenvolverem e indicam o sentido da pesquisa futura.” (In: Contra o 

método; tradução de Octanny S. da Mota e Leonidas Hegenberg. Rio de Janeiro, F. Alves, 

1977. (Cap.VIII, p.139)). 

 

 

 Ou seja: as pesquisas geográficas se embasariam em hipóteses ad hoc e em métodos 

ad hoc. Que no caso aqui, se revela como: um método para cada caso. Isso nos permite 

utilizar de várias abordagens e métodos. Como realizados nos trabalhos de: 

HELEODORO, RODRIGUES e PLÁCIDO: “A Participação da Escola no Planejamento 

Ambiental Urbano ”. Mafra, 2005. Monografia (Graduação) – Setor de Geografia da 

Universidade do Contestado Mafra/SC.  

 Outro trabalho de importante análise aos preceitos, aqui ora demonstrado, é o de:  

STOEBERL, Marli. “Diagnósticos dos Impactos Ambientais/Sociais Causados Pelas 

Madeireiras no Município de Rio Negrinho-SC ”.Mafra, 2005. Monografia (Graduação) – 

Setor de Geografia da Universidade do Contestado Mafra/SC.  

  

 

 



 Estas duas pesquisas, são de suma importância às análises científicas. E se utilizam 

de várias abordagens e métodos, embasadas em:  

 

NITSCHE J.C.V. & ALMEIDA,C.D.de.  “Proposta Metodológica para Elaboração de 

Diagnósticos Municipais ”.Rev.Paran.Geogr.N.5,Curitiba,2000 p.49 -54.  

 

 Este método foi formulado inspirado nas análises de Feyerabend e 

comprovam/confirmam sua eficácia no âmbito de planejamento ambiental. Que deve 

incluir as relações sociais e as relações naturais, de onde a humanidade estiver, ao mesmo 

tempo. Que irão gerar/criar o fenômeno e/ou objeto à ser estudado e planejado.  

 Mas entendam, este tipo de abordagem, somente é possível porque não existe uma 

teoria que dê respaldo em confluências de linhas ambientais (física) com linhas sociais. Até 

o momento em que Feyerabend possibilitou tal feito. Porém; este efeito, somente é válido 

para as ciências sociais, heurísticas e holísticas (que muitos não consideram ciência, 

inclusive este que vos escreve, principalmente ao se referir à astrologia). Mas se ao adotar 

métodos ou olhares múltiplos (métodos e várias abordagens), se aproximam da busca do 

saber da realidade verdadeira. E isso é ciência!)  e/ou que se comportem como um híbrido 

científico. Que tenha que se ater aos trâmites de “fios condutores e conectores ” para 

desenvolverem um estudo com respaldo científico incomensurável. Ou com aparente 

atributos incompatíveis.  

 E para se obter sucesso neste tipo de abordagem, faz-se necessário os dois “fios ”. 

Somente um ou outro, sua análise será metafísica. Ou não revelará soluções/mitigações, 

será apenas descritiva crítica. 

 Deve-se ressalvar, que para o autor, a Geografia é uma ciência Histórica/empírica, 

conforme se evidência na obra: " Contra o Espaço" (2016, p.36):  

(...)  Porém, observamos que tais processos estão cognitivamente ligados a uma 

abordagem não empirista, ou em que, num dado momento não há como estabelecer um 

padrão concreto de abordagem empírica. Tal análise condiciona a Geografia como sendo 

uma ciência histórico/empírica. Descartando, assim, a idéia de que a geografia é uma 

ciência de síntese. Pois; todos os ramos científicos são em sua essência sintéticos.  

 A ciência geográfica é Histórica quando não há a possibilidade de recriar ou 

verificar uma característica repetitiva de um determinado fenômeno, portanto é uma 

ocorrência ou fato único. Um exemplo disto: As condições climáticas do Período 

Devoniano. E empírica, quando se pode testar, analisar e verificar, direta ou indiretamente 



um fenômeno que se constata no momento, podendo ou não ter um padrão histórico 

evolucionário (seja ele natural ou não). Exemplo: Êxodo rural municipal. (...). 

 

 Outro ponto importante de se ressalvar, é a frase: "Deixando as questões de 

ordenamento espacial aos sociólogos". 

 A ordem mundial, regional ou as demais classificatórias de arranjo sociológico 

planetário e/ou territorial concentrado ou não em uma pequeníssima área do planeta 

habitado é de cunho sociológico e não geográfico. Porque estas se estabelecem nas relações 

sociais puras. Que incluem áreas da economia, artes, antropologia, sociologia, pedagogia e 

todas as outras que se enquadram nos estudos exclusivos sociais. Mais especificamente às 

observações do fundamento, característica e funcionamento das organizações sociais. O que 

irá constituir na descrição sistemática e em análises embasadas nas relações destas. Não 

tendo como base a relação sociedade e/com a natureza.  

 A humanidade tem que entender que as geografias, a Sociologia, Economia, Artes, 

Física, História, Matemática e todas as demais ferramentas da busca pelo saber da realidade 

verdadeira somente existem porque estão todas estas relacionadas. 

 Um Físico pode dizer: Mas a arte, filosofia e a história não tem nada haver com a 

física! Claro que esta observação não virá do físico, mas dos geógrafos atuais! E se vier do 

físico, é porque está no primeiro semestre e não compreendeu ainda do que se trata a física.   

 Logo; o ofendido geógrafo se rebela com as palavras e o significado aqui 

descritas(os). Mas em uma ciência que pratica o que revelarei na página 14 (à seguir) e 

onde livre-docentes não prezam os termos, conceitos, definições e enunciados. Só posso 

crer que irá dizer ou perceber tal coisa! 

 Refiro-me as anarquias científicas, principalmente no âmbito geográfico, onde 

encontramos as seguintes aberrações dissertativas acadêmicas: 

 Antes, porém; posso afirmar que anarquia é: Um movimento desenvolvido por 

grupos de pessoas iludidas por acreditarem em ações de rebeldia que irão contra as regras 

sociais. Mal sabem, eles, que contribuem para o sistema se fortalecer e mais corrupto ser. 

 Cada ponte que se "picha", cada rabisco que se faz nos monumentos das cidades, 

cada vidro quebrado dos bancos financeiros, cada tábua arrancada dos bancos públicos, 

cada unidade de saúde pichada e/ou invadida, enfim...cada ato de vandalismo em nome do 

movimento, é mais superfaturamento e menos chances de seus próprios familiares serem 



atendidos por estes serviços. Além de pagarem o dobro, talvez o triplo, para que os 

monumentos sejam limpos. Além de auxiliar mariolas marionetistas ocultos dentro de 

partidos políticos.  

 Anarquistas nada mais são do que: seres inconscientes que tentam criar uma nova 

sociedade com regras pré-históricas. E Feyerabend não se enquadra como tal! 

 

 

 Encontraremos, nesta pesquisa, problemas que envolvem terminologias chaves para 

o entendimento das propostas de descarte do espaço como objeto de estudo das geografias. 

Além de demonstrar a falta de interesse da leitura desta dissertação, pelos envolvidos na 



sua elaboração e orientação. Principalmente pela banca examinadora. Esta pesquisa é de 

suma importância, porque direciona as geografias à sociedade. Ou seja:  

É uma ferramenta para que os pesquisadores possam melhorar o entendimento das 

geografias, tanto em seu âmbito (ensino superior), como nas dependências da rede pública 

de ensino de base. Mas não foi cientificamente levada a sério esta dissertação (pelos 

envolvidos – banca examinadora e orientação). Prejudicando suas análises. 

 Tal fato pode ser observado nas páginas 102 e 103: 

 

 

 Eu, Julio Cesar Vaz Nitsche, nunca mencionei que o espaço deve ser utilizado em 

segundo plano. Eu afirmei que: Os geógrafos atuais, dizem que estudam o espaço, mas que 

na verdade, seus estudos se estabelecem nos processos de construção e desenvolvimento 

das relações sociedade/sociedade ou sociedade x sociedade. Ficando o espaço em segundo 

plano. E afirmo ainda que: O real objeto de estudo da Geografia é a relação sociedade com 

a natureza! Confirmando tal fato na obra:“Conjecturas Geográficas ” 2 ª ed. 2017.  

 Que interpretação de texto é essa?  

 E por quê não foi visto pela banca examinadora? 

  

 Finalizando as análises, desta pesquisa, evidencia-se a falta de referência com 

relação ao artigo ora demonstrado. Que se encontra nesta página: 

www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/article/viewFile/753/669 

 



 

 Nesse momento deve aparecer alguém e dizer: Mas você está sendo antiético! 

 Falta de ética é permitir estes exemplos que ora exponho! Tendo em mente que: Se 

há estes exemplos. Imaginem quantos existem dentro das ciências (todas as áreas)? E para 

que serve um papel escrito “Título de...(todos os atributos, denominações e funções)”? 

 

 Ou podemos nos embasar em Kant, Aristóteles e Nietzsche. Mas Sartre afirma: 
 
 
 

“cada homem é responsável por toda humanidade ”. 

 

 

 

 Outra pesquisa que se evidencia a ignorância acadêmica, é esta (Micheline Costa de 

Meneses): 

 

Os resultados até agora conseguidos trazem em 
seu bojo a suges-tão de abolir a distinção entre 
contexto da descoberta e contexto da justificação 

e de pôr de parte a distinção correlata entre 
termos observacionais e termos teoréticos. 
Nenhuma dessas distinções tem papel a 
desempenhar na prática científica. Tentativas de 
dar-lhes força trariam conseqüências desastrosas. 

Feyerabend (1977 - XIV; 257p.) 



 

 

 

 Encontraremos os mesmo problemas, porém; o artigo foi referenciado, mas de 

forma errada. Mas vamos observar o que de fato ocorre com esta especialização, que na 

página 28, encontramos a seguinte transcrição: 

 

 (...) 

 



 
 

 A Ima. Prof
a
 Dr

a
 Salete Kosel (UFPR), NUNCA foi contra a criação de espaço pela 

sociedade. Ela sempre defendeu e defende as análises do Imo. Sr. Dr. Milton Santos. E a 

transcrição de seu artigo, diz exatamente isso! 

 As análises desta aluna, não deixa de ser um desrespeito ao trabalho de Kosel e às 

análises de Milton Santos. Que também se evidencia, como um desrespeito, com este que 

vos escreve. Essa interpretação, só pode ter ocorrido de três formas: 

 

a) A orientação dirigiu para este fim, porque o autor não tem doutorado. 

b) Tentou-se “enriquecer ” a sua monografia inserido conceito de alguém com doutorado. 

Mas que na verdade, este conceito é de alguém que não possui tal título. (tentou-se um 

mascaramento). 

c) Ou a pior hipótese de todas: Não sabe interpretar textos. E nesse sentido, não somente a 

aluna, mas todos os envolvidos.  

 

 Não é o título que vai mudar as coisas, é a formulação reprográfica do pensamento 

intelectual de uma pessoa. Podendo citar: Einstein, Marx e Jobs. Esses não eram doutores! 

 Finalizando estas análises, pode-se inserir a referência bibliográfica: 

 



 

 

 

(...) Perturba-me um pouco, entretan-to, ver o 
fervor com que estudantes e outros não-iniciados 
se ape-gam a frases envelhecidas e princípios 
decrépitos, como se lhes fosse insuportável uma 
situação em que sobre eles pesa responsa-bilidade 
por toda ação e em que são causa original de toda 

regulari-dade de espírito. (...). 
Feyerabend (1977, p.286) 

 

 O artigo é de minha autoria e foi aceito e publicado pela Revista da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, PUBLICATIO – UEPG. Que se encontra no link em que a 

própria aluna inseriu. Logo; está correto este link. Sendo assim dito; evidencia-se um 

desrespeito com a UEPG, principalmente no que se atribui à sua Revista PUBLICATIO. 

Encerra-se assim, estas análises e se nosso caro leitor, iniciar uma busca pelos trabalhos 

desenvolvidos, que envolvam seus nomes, provavelmente irão encontrar as anarquias aqui 

evidenciadas. As publicações científicas devem ser levadas a sério. Tendo em mente, que se 

são aprovadas, é porque passou pela análise de profissionais que devem levar a sério o 

cientificismo. Mas que não se utilizem de títulos ou nomes, mas sim, do cientificismo e da 

mensagem que o artigo possui. 

 Estas duas pesquisas ora analisadas (geográficas), são de suma importância aos 

preceitos científicos. Porque irão se reverter em ensinamentos à população em geral. 

Principalmente aos alunos do ensino fundamental e médio!  

 E qual a mensagem que queremos entregar aos futuros doutores e mestres com este 

tipo de atuação? Que ciência queremos? - Essa anarquia que fôra demonstrada? Que tipo de 

livre-docentes teremos com tais procedimentos?  

 É por este motivo, que o geógrafo não é visto com bons olhos. Nem como professor 

e muito menos como cientista/pesquisador.  



 A falta de fundamentos filosóficos e ético, associado a falta de compromisso, é que 

propicia este tipo de prática e de atuação. Além da visão negativa que a sociedade em geral 

possui.  

 A formação acadêmica dos profissionais não se preocupa com tais eventos. Os 

doutores, mestres e especialistas são carentes destes princípios. E isso reflete no modo 

de se avaliar um aluno.  

 Assim dito; pode-se explicar porque existem trabalhos e pesquisas que remetem ao 

absurdo. Surgindo teses de doutorado que não servem para absolutamente nada. Nem para a 

sociedade civil, muito menos para a ciência. E ainda relevam importância exagerada nestes 

títulos = Doutorado, mestrado e especialista. Pois; se fossem importantes, não teríamos as 

aberrações demonstradas nestes três exemplos ora analisados. O que muitos títulos 

representam, nada mais é que: Uma padaria especializada em pão de forma! 

 Além, de muitos doutorandos e mestres, demonstrarem a falta de imaginação para 

propor algo novo e plagia trabalhos e propostas de outros, que nem títulos superiores 

possuem (como já demonstrado). Pois; um dos requisitos para o doutoramento, é 

desenvolver algo inédito/novo.  

 E por falar em algo novo e inédito, deve-se ressalva ao pronunciamento da banca de 

avaliação, que irá decidir se o seu projeto pode ou não ser aceito para os cursos superiores 

(mestrado e doutorado), sendo que algumas instituições, também utilizam no processo de 

aceite da pesquisa de graduação. Que indaga: Quais as categorias de análises elegidas por 

sua pessoa?  

 Inicia-se, neste momento, a implementação de hipóteses ad hoc. Uma hipótese para 

o caso. Que Popper repudia e Feyerabend implementa em suas análises.  

 Por quê?  

 O sujeito não pode inserir as suas análises ou se utilizar de pré-conceitos ao moldar 

sua pesquisa. Ou seja: Se eu já sei quais são as categorias de análises. O que de fato eu 

quero estudar? Logo; vem o intelecto, possuidor de um título no seu quadro emoldurado na 

parede e diz: O OBJETO...seu IGNORANTE!  

 Sim...é o objeto! Mas se eu insiro as categorias nesse objeto, não estou mais 

desenvolvendo uma pesquisa. Estou afirmando que o objeto possui as categorias que eu 

disse ter. E toda a pesquisa, será moldada ao meu objetivo = afirmar que estou certo (Que 



há estas categorias). A única coisa que resta a fazer, é aprofundar o conhecimento ao 

movimento real destas categorias. Mas as análises, já estão comprometidas, porque eu já 

conheço o objeto de estudo.  

 Não sou Marxista e Marx também não o era. Mas nesse ponto, concordo plenamente 

com Marx. Ou seja: As categorias tem que ser extraídas do objeto e não o sujeito inserir 

categorias no objeto.  

 Voltando ao assunto da representação e titularidades: E se nos atermos aos políticos 

(a representação de títulos), pois; esta classe é a que mais títulos detém. A titularização se 

remeterá aos avanços dos estudos de se corromper o indivíduo e de como ser corrupto. 

Além de falir um País!  

 Sendo que muitos detentores de títulos, ainda desenvolvem pesquisas inúteis, que 

podemos observar todos os anos. Sendo que a comunidade científica ainda organizam e  

promovem eventos para premiar pesquisas inúteis. Tendo ainda premiação às pesquisas que 

faz pensar depois. Conhecido como o premio “IgNobel ”.  

 O autor, este que vos escreve, é contra a tal proposta. Ou se faz ciência e recebe um 

premio adequado. Ou se faz metafísica e também recebe um premio pela questão abordada. 

Mas não entregar um premio em uma formulação científica que se remete ao metafísico. 

Ou ao inutilíssimo!  

 No site: https://www.bayerjovens.com.br/pt/materia/?materia=um-basta-as-

pesquisas-inuteis, que se intitula: Grupo de pesquisadores europeus e norte-americanos 

lançou manifesto contra os estudos improváveis que ameaçam a credibilidade da ciência. 

(...) “Para os cientistas que assinaram o manifesto,esse tipo de pesquisa compromete a 

própria credibilidade da ciência. O pesquisador espanhol Lluis Montoliu, do Centro 

Nacional de Biotecnologia, de Madri, concorda com essa preocupação e acrescentou, em 

entrevista ao jornal El País : “Ou detemos essa perda na reprodutibilidade dos resultados 

científicos ou perderemos o prestígio e a credibilidade que, por enquanto, a classe científica 

parece ter acumulado ”.(...).  

 O texto deste artigo virtual, refere-se a área da Biomedicina-Biomédica, onde se 

demonstra que o procedimento metodológico não é executado de forma rígida e dentro dos 

padrões que se deveriam seguir.  



 O cientificismo geográfico não é levado ao extremo respeito que deveria ter. Porque 

em uma ciência que se permite tais procedimentos (os dois exemplos - geografia) e que, os 

livre-docentes permitem e aceitam a flexibilização de termos e enunciados...NÃO É 

CIENCIA! Este tipo de conduta, nos rebaixa ao anarquismo científico!  

 Os argumentos até agora expostos, nos mostram a verdadeira e pura anarquia. 

Depois ainda criticam de forma negativa Feyerabend. Que é contra a isto tudo que ora se 

evidenciou.  

 Com estes exemplos e amostras, pode-se ter uma visão geral do mundo científico e 

de como esta a fotografia da evolução científica. Se permitirmos...logo seremos extintos. E 

nossos sucessores, criarão um universo de inutilidades e se comportarão como zumbis que 

acreditam estarem desenvolvendo pesquisas. 

 Nesse exato momento, nosso caro leitor pode estar processando em sua mente o 

seguinte panorama: Nossa...que coisa estranha expor estas pesquisas e ao mesmo tempo 

dizer que as geografias (principalmente a humana e pedagógica) se focam nas relações 

sociais apenas. 

 Deve-se entender, que o território é produzido/criado pelas relações 

sociedade/natureza, mas a territorialidade é de cunho observacional sociológico, conforme 

demonstrado na obra: "Conjecturas Geográficas" 2a ed. (2017), transcrevendo-se aqui, suas 

considerações finais (p.92 a 95): 

Os geógrafos da atualidade, do inicio do Século XXI, estão embrenhados em 

desenvolver análises baseadas em (re)leituras, despontando críticas e observações de cunho 

puramente discursivos, sem a preocupação em desenvolver novas premissas e métodos que 

possam romper as propostas que vem sendo realizadas até os dias atuais (2016). E garanto, 

que nada irá mudar até os idos de 2021, tempo esse, acredito, que haja pequenas inferências 

e interferências, mas nada tão concreto e que possa gerar uma ruptura extraordinária nos 

paradigmas que regem as geografias. 

E o pior...ficam discutindo se geografia é física ou humana, sem se preocupar, em 

primeiramente, estabelecer seu objeto de estudo. 

A Geografia tem que se preocupar com o desenvolvimento de teorias e métodos 

eficazes ao planejamento ambiental.  



E o espaço não é construído de forma física, mas de forma virtual e “remasterizado” 

na percepção vertiginosa que é embasada na análise “psicosociogeográfica”, criando a falsa 

convicção de que a sociedade cria seus espaços. 

Nós, construímos e criamos os ambientes, modificamos e transformarmos as 

paisagens, perfazendo novas paisagens, e com este processo,  os ambientes  são construídos 

e desenvolvidos (por enquanto), na superfície terrestre de forma concreta. 

O espaço geográfico, nada mais é que: a territorialidade construída e conformatada 

pelas atividades sociais em todas as suas abrangências.  

Tudo o que se faz na Geografia deve ser correlacionado e interligado com os 

processos ambientais de ambas as naturezas. Somente assim, poderemos concretizar o 

abstrato, remodelar os padrões geográficos e construir uma Geografia do Século XXII. 

Pois, o século XXI não está preparado para as questões e transformações que descrevo no 

atual momento. 

A Geografia (não as geografias deste momento vivido) não é uma ciência restrita 

ao social, pois se assim fosse, se estabeleceria no campo da sociologia (e seria 

sociologia), e outras ciências sociais.  

Desde o surgimento do primeiro hominídeo na superfície terrestre, estabeleceu-se 

a relação individual e social deste ser com os demais componentes da natureza. E a 

ciência que melhor visualiza esta relação é a Geografia.  

Não a Geografia Humana e não a Geografia Física, mas a Geografia que 

estabelece a relação sociedade/sociedade e a natureza na íntegra. Caracterizando-se 

assim, como geocientífica. E suas teorias devem se embasar nas áreas físicas, ambientais 

e geo-ambientais. Um exemplo bem simples de relação sociedade/natureza encontra-se 

na página 61 do boletim SBMET, de novembro de 2005, que recebe o título de: "ONDAS 

DE MONTANHA E A SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES AÉREAS NA ANTÁRTICA". (Marcelo 

Romao, Alberto Setzer e Francisco Eliseu Aquino). 

(...) "por exemplo, a existencia de uma nuvem lenticular alta do genero Cirrocumulus da a ideia e 

que a turbulencia esta se estendendo por muitos milhares de pes acima das montanhas. Outro fenomeno 

importante e a corrente de jato (jet stream ),pois mesmo ocorrendo em grandes altitudes estes fluxos de ar 

podem gerar OMs e rajadas Na regiao da Estacao Antartica Comandante Ferraz (EACF), tem-se elevacoes 
de mais de 600 m de altitude (Figura 2), com alinhamento de NE para SW, e ventos maximos que podem 

atingir facilmente 70 nos (Figuras 3a e 3b). Os pilotos devem dar a devida atencao quando voarem em 

situacao onde ha presenca de ventos superiores a 20 nos ou nuvens lenticulares na area.  

 



Deve-se mencionar, que estas relações possuem propriedades invisíveis, mas que 

existe e faz parte da natureza pura, bem como, relações virtuais (não invisíveis e/ou 

existentes na natureza) – produzidas na forja (local/oficina de fundição) social. 

A Geografia é e sempre foi a Ciência das relações humanas com a natureza 

(relação do homem/sociedade onde ele(a) está).  

O que os geógrafos objetivam são as relações, fluxos, dinâmica 

desenvolvimentista, correlações e interações que se estabelece entre a sociedade humana 

e seus impactos (positivos e negativos) com a natureza e vice-versa.  

Logo, o espaço por si só, é irrelevante aos questionamentos geográficos. Porque, 

na verdade, atualmente o que se estuda é o processo de construção de territorialidade, 

podendo esta ser: micro, meso, ou macro. Que foi concebida como espaço geográfico. 

Para podermos desenvolver uma Geografia pura, faz-se necessário embasar todos 

os trabalhos científicos na questão do planejamento ambiental (equilíbrio entre 

ambiente social e o ambiente natural, associados aos fenômenos naturais puros).  

O objeto de estudo da Geografia deve ser eleito em sua mais simples construção e 

formulação. Porque as atividades humanas são desenvolvidas primeiramente no abstrato 

mundo do pensamento humano (subconsciente/instintivo e consciente) e depois, é que se 

verifica suas realizações e concretude na superfície do planeta habitado. Principalmente 

se nos atermos às observações de: Erwin Schrödinger, Eugene Wigner, Roger Penrose e 

Fritjof Capra.  

Logo; é a relação sociedade/sociedade e/com a natureza é que vai criar e gerar o 

território, bem como, as correspondências e as interdependências naturais físicas. Porém; 

a territorialidade (defesa, manutenção e estabelecimento formulativo do território), é 

produzida e estabelecida no âmago individual e social do ser vivo. Que neste caso, recai 

na sociedade humana (relações sociedade/sociedade ou individual x social). Ou seja: 

fenômeno social puro. Que deve ser estudado nas dependências das ciências 

humanas/socias/humanística. 

Dentro desta análise, pode-se concluir que: a relação sociedade e/com a natureza 

é o verdadeiro objeto de estudo da Geografia. 

Porque esta relação é a causa e não ocorre na superfície do planeta, ela é 

estabelecida na realidade virtual e real invisível destas associações. Depois é que se 



concretiza na superfície do planeta habitado pelos seres humanos, sendo considerada 

como consequência/efeito.  

Podemos nos embasar nas observações de Erwin Schrödinger e Thomas Young, 

mas a forma mais simples de se explicar tal fato seria a expressão: “SE OLHE NO 

ESPELHO”.  

O espelho irá refletir a sua pessoa, concretizando nesta superfície espelhada a sua 

imagem. Logo; o espelho não pode ser o objeto de estudo, porque as coisas não 

ocorreram nele. Apenas refletiu a imagem das coisas estabelecidas e/ou ocorridas - 

concebidas/denominadas como: consequências e/ou efeitos. Sendo estas(es) a projeção 

nele (no espelho).  

Nesse sentido, deve haver uma especialista que estude o espelho (Geologia) e 

outra que trate destas relações na íntegra, sendo esta a Geografia – não as geografias de 

hoje. 

Então, o quê causa a imagem? 

- Você associado aos fenômenos físicos que possibilitam a refletância neste tipo 

de superfície. Entendendo que: a raça humana pode se estabelecer em qualquer corpo 

morfodinâmico. Então, conclui-se: 

Se não é produzida e nem estabelecida nele, não pode ser ele, o objeto de estudo. 

Porque as relações ocorrem no âmago do pensamento humano e de suas atividades 

representativas deste pensamento, atividade e necessidades. E a relação sociedade 

natureza é a concretude disto. Logo; ocorre nesta relação. E não no espaço, conforme se 

analisa hoje. 

É a relação sociedade/sociedade e/com a natureza é que: constrói, destrói, 

reformula e recria os ambientes, os territórios e as paisagens. Não é o espaço criado...e 

sim, esta relação criada, é que causa o reflexo que vemos no Planeta ou em qualquer 

corpo morfodinâmico que o ser humano se encontre.  

O Planeta não produz lixo, não fabrica bombas, não se interessa por “ismo” e 

“lismos”. Ele cria a vida, desenvolve ambientes, constrói morfoestruturas e 

morfoesculturas, sempre remodelando, destruindo e construindo as feições puras naturais 

e seus ambientes. Sendo que o espaço Cósmico, não produz lixo espacial, ele cria e 

desenvolve hiper-ambientes (Planeta Terra e outros que propiciam a vida como à 



conhecemos e/ou vidas inimagináveis pela concepção humana), hiper-morfoestruturas e 

hiperespaços.  

O Homo sapiens sapiens, não constrói espaço (Kant nos mostra isso!).  Ele cria e 

desenvolve ambientes, ao mesmo tempo em que os destrói - modificando a paisagem, 

construindo novas e perfazendo este ciclo. Além da construção de estruturas (edifícios, 

veículos, etc.), que servem como ambientes de proliferação e desenvolvimento de 

espécies, inclusive novas. Além de estabelecer e desenvolver territórios. 

Podemos concluir ainda que: existem três realidades em três ambientes distintos: 

a sua, a do espelho e a realidade destas relações, sendo que estas se “trans-comutam”, se 

integram e se interligam, criando uma única realidade visível aos nossos olhos. 

Sendo assim, o processo constituinte do território é de alçada do geógrafo, mas a 

manutenção e/ou criação de novos territórios dentro do mesmo território, é de alçada dos 

sociólogos. Porque é a sociologia que se encarrega destas análises do comportamento, 

estruturas e infrestruturas funcionais sociais, além da descrição da sociedade.  

Tendo isso em mente, o que falta na área sociológica é o que se denomina 

atualmente de geografia humana. Ou seja: Sociografia. A descrição da sociedade. 

E esta função, é melhor realizada da forma que está sendo atualmente 

desenvolvida por esta ramificação que caracteriza as geografias como sendo "o Godzilla 

das ciências". Transformando-se em ciência híbrida. 

Que se utilizarmos de analogia com as experimentações mentais de Shrödinger, 

teremos uma geografia zumbi. E sua reversão é que nos possibilitará uma Geografia. 

Conforme se observa: 

 



 

  

 No momento presente, as geografias se apresentam como sendo: nem uma coisa, 

nem outra. Está em um estado zumbi. É o verdadeiro gato de Schrödinger!  

 É por este motivo, que temos que definir o objeto de estudo das geografias, 

transformando-a em uma. E a proposta que ofereço, expressa-se no livro: “Conjecturas 

Geográficas ” 2a ed. (2017). Onde se revela o seguinte pensamento: A Geografia física 

deve se manter na área geocientífica – Ciências da Terra/ambientais. E a geografia humana, 

se desloca e se estabelece na área social, recebendo outro nome: Sociografia, porém; 

executando as mesmas atividades/funções. Sendo assim, elas se complementam, como 

todas as outras ciências e ramificações se complementam. Mas cada uma em sua área de 

representação e atuação observacional.  

 Na experiência da Geografia de Schrödinger, in: NITSCHE (2017), ao quebrar o 

espaço, ou seja, retirá-lo como objeto de estudo, teremos uma Geografia. E não teremos 

mais três geografias. E sim, duas: uma científica ambiental/geocientífica e outra 

pedagógica.  



 Sendo que esta voltada à pedagogia, estará sendo desenvolvida no âmbito da 

Sociografia (antiga geografia humana). Porque ainda não implementaram a proposta de se 

fundar uma universidade voltada para a transmissão do conhecimento, como os estudiosos 

e políticos estão pretendendo (Brasil, 2017).  

 Ao findo desta realização, a geografia humana, que recebe outro nome – Sociografia 

ou uma melhor definição que propuserem, se encarregará definitivamente dos estudos das 

questões de formação territorial (com questões exclusivas sociais) e dos processos 

pertinentes à territoriedade/Nação (relação sociedade/sociedade ou sociedade x sociedade). 

Porque é isto que se estuda na geografia humana atualmente. E existirá, dentro da 

universidade de transmissão do conhecimento, uma Geografia pedagógica/escolar. Ou 

pode-se absorve-la com as demais áreas do conhecimento (pedagógico) sociais e 

transformar todas em apenas um denominativo: Ciências Sociais - humanística, que, 

logicamente, dividirão suas observações e ambientes com as ciências exatas e as demais 

ciências, inclusive com a Geografia (antiga geografia física).  

 E não adianta dizer que estas ciências serão pertencentes a mesma ramificação e que 

podem e/ou recebem o conceito de serem complementarias. Pois; as análises geográficas 

são de cunho geocientífico.  

 Neste exato momento, podemos inserir o conceito de espaço de Nitsche (2001): 

Espaço - Estrutura Morfodinâmica que sustenta as paisagens e os ambientes. E que: só 

existem dois espaços concretos e definidos, sendo eles: Espaço Cósmico (Universo) e o 

espaço planetário/morfodinâmico.  

 O universo é uma estrutura que está em constante movimento, transformação, 

enfim, é uma estrutura morfodinâmica, assim como os planetários (planetas, luas, etc.). E 

tanto o Cosmos, como os planetários, sustentam ambientes e paisagens.  

 Um exemplo de paisagem celeste: A lua e as estrelas, bem como a via-láctea.  

 E que tipo de ambiente existe no espaço Cósmico? 

 A massa negra, os buracos negros, a Lua Io e tantos outros(as). 

 Há vida humana no espaço?  

 Sim! Há uma estação espacial em órbita de nosso Planeta.  



 

In: www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/article/viewFile/753/669 

 Caso algum dos geógrafos da atualidade, ainda quiser a geografia humana, não se 

poderá manter um respeito social e científico. E tudo que teremos será: nossos filhos 

chegando em casa e falando de Marxismo dàs aulas de Geografia! 

 

O trabalho não apenas produz mercadorias, 
produz também a si mesmo e ao operário como 
mercadoria, e justamente na proporção em que 
produz mercadorias em geral. 

Karl Marx 

 

 Uma ressalva deve ser considerada, neste momento: Não confundir métodos e 

abordagens que se utilizam da geografia (característica descritiva de feições naturais e 

artificiais) com "Geografia humana". Como por exemplo: 

 a) Mapeamento de áreas para elaboração de mancha criminal e/ou policial. 

 b) Perfil geográfico de atuação de grupos criminosos. 

 Porque, este tipo de abordagem, recai nas ciências de cunho 

pericial/criminal/policial. Onde há várias outras áreas do conhecimento envolvidas, como: a 

Física, Química, Matemática, Mitologia, Filosofia, Medicina legista, Biologia, Geologia e 

várias outras correspondentes. Todas estas se encarregam na formulação metodológica e de 

prática pericial/criminologia. 

 Sendo que as atividades e pesquisas dos geógrafos (depois de implementar a 

geografia humana na área social/humanas e denominá-la de Sociografia), sugestivamente 

deverão ser executadas de forma conjunta (união entre os.). Pois; somente assim, teremos 

avanços evolutivos positivos (evolução - não positivismo) na ramificação ora analisada. 

 

(...) Os átomos do cristal agem como um arranjo 
tridimensional de centros de difração para a onda 
eletrônica, espalhando fortemente os elétrons em 
certas direções características, exatamente como 
na difração de raios-X. Esta ideia foi confirmada 
por experiências feitas por Davisson e Germer 
nos Estados Unidos e por Thomson na Escócia 
(EISBERG & RESNICK, 1979, pp. 88-89). 



 

 Com as observações, até o momento apresentadas, conclui-se: É evidente que a 

maneira mais simples de se resolver a disputa geográfica, recai na transferência de uma 

ramificação para a área humana/social, recebendo, desta forma, outro nome: Sociografia 

(descrição da sociedade). Porque é isso que se faz na geografia humana. E isto, já é 

estabelecido como prática real da Sociologia, que se afirma como ciência com as 

fundamentações de: Marx (que inicia uma visão econômica de classes, possibilitando novas 

atuações e abordagens), Durkheim e Weber. Porém, a Sociologia carece de observações e 

análises que só a "geografia humana" desenvolveu ao longo de sua trajetória social. 

Recebendo equivocadamente o designe "Geografia Humana" (Descrição da Terra 

Humana).  

 Desta forma dita e ao se aprofundar nas abordagens da ciência Sociologia, percebe-

se este hiato, que pode ser complementado e preenchido, com as práxis da geografia 

humana. Sendo esta a: Descrição da Sociedade - Sociografia!  

 E esta configuração epistemonímica impossibilita, inclusive, caracterizar a tipagem 

do rol classificatório de definição do assunto e/ou área que recai uma obra de cunho 

geográfico.  

 Como posso classificar este livro dentro das geografias? Sendo que no rol de 

algumas bibliotecas não existe geografia física e humana? Uma bibliotecária não aceitou o 

livro: "Conjecturas Geográficas" 2a. ed. (2017) pois; o classifiquei como sendo da área 

geocientífica, porque é assim que conceituo e vejo a Geografia. 

  Neste momento de reflexão,  findo este manuscrito. Na intenção de poder colaborar 

com a elaboração de uma Geografia e na construção da arquitetura estrutural científica. 
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