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Resumo: Sem dúvida alguma a ciência geográfica realiza gran-
des contribuições a compreensão do direito, uma vez que se 
apresenta como ferramenta estratégica para a compreensão de 
conceitos e para a leitura técnica de dados e informações geo-
gráficas, frutos de análises acerca das relações complexas entre 
homem x sociedade e do processo interativo homem x meio am-
biente. De forma incontestável a maturidade científica revela 
que a constante comunicação entre o direito com outras ciências 
mostra-se não apenas como algo importante, mas crucial para 
uma aplicação eficiente dos comandos normativos. No mundo 
atual não há mais questionamentos sérios quanto ao método ci-
entífico que apresenta a ciência jurídica como um saber diferen-
ciado da filosofia, da sociologia, da antropologia, da ciência po-
lítica. No entanto, o afastamento que se pretendeu como forma 
de consolidar o objeto de estudo da ciência jurídica não pode ser 
mantido, especialmente no contexto atual, de grandes complexi-
dades nas relações políticas, sociais, econômicas e culturais. 
Neste cenário contemporâneo, conhecimentos interdisciplinares 
e transdisciplinares não são apenas interessantes, mas vitais. Im-
buído dessa concepção, destaca-se no presente artigo, a relevân-
cia e serventia dos conhecimentos geográficos para o correto en-
tendimento e aplicação das normas jurídicas, apresentando-se 
tais conhecimentos como essenciais para a efetivação de direitos 
declarados e reconhecidos como fundamentais, em termos dog-
máticos e científicos. Eis, em síntese, o que as linhas vindouras 
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visam desvendar. 
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CONTRIBUTIONS FROM GEOGRAPHICAL SCIENCE TO 
THE STUDY OF LAW 
 
Abstract: Undoubtedly, geographic science makes great contri-
butions to the understanding of law, since it presents itself as a 
strategic tool for the understanding of concepts and for the tech-
nical reading of geographic data and information, fruits of ana-
lyzes about the complex relationships between man x society 
and of the interactive process man x environment. Undoubtedly, 
scientific maturity reveals that the constant communication be-
tween law and other sciences is not only important, but crucial 
for an efficient application of normative commands. In the cur-
rent world there are no more serious questions about the scien-
tific method that presents legal science as a differentiated 
knowledge from philosophy, sociology, anthropology, political 
science. However, the distance that was intended as a way to 
consolidate the object of study of legal science cannot be main-
tained, especially in the current context, of great complexities in 
political, social, economic and cultural relations. In this contem-
porary setting, interdisciplinary and transdisciplinary 
knowledge is not only interesting, but vital. Imbued with this 
conception, this article highlights the relevance and usefulness 
of geographic knowledge for the correct understanding and ap-
plication of legal norms, presenting such knowledge as essential 
for the realization of rights declared and recognized as funda-
mental, in dogmatic and scientific. Here, in summary, what the 
lines to come aim to unveil. 
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INTRODUÇÃO. 
 

 objetivo das linhas que se seguem é mostrar a ín-
tima relação entre a geografia ou ciência geográ-
fica e o direito ou ciência jurídica. Não são poucos 
os pontos de interseção. Além de mostrar a relação 
entre direito e geografia, o presente ensaio pre-

tende destacar o papel estratégico da geografia para a compre-
ensão dos fenômenos naturais e para a compreensão da com-
plexa cadeia de processos interativos homem-meio ambiente. A 
geografia não deve ser compreendida como uma ciência mera-
mente descritiva dos aspectos naturais e/ou sociais do ambiente. 
Antes, a geografia se presta a realizar uma análise profunda das 
relações existentes entre elementos naturais e entre estes e os es-
paços criados e/ou culturalmente sedimentados. Aliás, não há 
outra ciência que realize esse papel de forma tão competente e 
precisa. Por esta razão, a ciência geográfica constitui-se em um 
saber estratégico para o desenvolvimento do Estado, de modo 
que este possa realizar seus objetivos de forma eficaz, sem des-
prezar visões e compreensões fundamentais para a correta im-
plementação de políticas públicas. Esta breve caracterização 
serve para destacar a íntima relação da ciência geográfica com 

O
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diversos ramos da ciência jurídica, em especial com o direito 
constitucional, uma vez que o Texto Constitucional constitui a 
regra fundamental que define, em precisas linhas, o Estado que 
por meio dela é constituído. Sabe-se que na definição clássica de 
Estado, este é o resultado de uma conjunção de três fatores fun-
damentais: um território, um povo e um governo. Estes elemen-
tos, por sua vez, são objeto de diversas abordagens geográficas, 
as quais não apenas interpretam suas relações, mas propõem me-
canismos que elevem a concretude de anseios estatais, presentes 
no bojo de regras e princípios constitucionais. 
 
1. ORIGEM, CONCEITO E OBJETO DE ESTUDO DA CIÊN-
CIA GEOGRÁFICA. 
 

A geografia é uma ciência muito antiga, que tem por fi-
nalidade precípua o estudo do espaço geográfico2. A origem do 
termo vem de “geo”, que significa terra e “grafia” que significa 
estudo. Desta forma, geografia é a ciência que estuda a terra, em 
seus mais variados aspectos. Tem por objeto descrever os 
fenômenos geográficos naturais ou artificiais, neste último caso 
tendo o homem como seu principal ator. A geografia sempre 
existiu, na medida em que os seres humanos, desde os mais pri-
mitivos aglomerados já perceberam a necessidade de estudar o 
ambiente para realizar levantamentos indispensáveis à sua pró-
pria sobrevivência e de sua comunidade. Ao conhecer o ambi-
ente, os seres humanos são capazes de mapear fontes de 

 
2 “A ciência geográfica é muito antiga e conheceu diferentes conteúdos e definições 
ao longo da história. A concepção de Geografia na Antiguidade ou na Idade Média 
não é a mesma da época moderna. O sentido que hoje se atribui a essa ciência não 
data de mais de duzentos anos. A ideia de uma geografia humana, especificamente, 
não possui nem um século. Se tomamos a Síntese Geográfica, obra máxima de Ptolo-
meu, traduzida ao árabe com o título de Almagesto, seu conteúdo parecerá aos olhos 
de hoje bem pouco “geográfico”. O mesmo poderia ser dito de várias outras obras da 
Geografia pré-moderna”. (MORAES, Antônio Carlos Robert; COSTA, Wanderley 
Messias. Geografia crítica: a valorização do espaço. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1984, 
p. 17). 
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abastecimento (água, alimentos e outros recursos) fundamentais 
para a manutenção de sua vida e de seus familiares. 

Conhecer o ambiente é também fundamental para a de-
fesa do território ou até mesmo para planejar incursões em terri-
tórios desconhecidos ou no território do inimigo. Noções primi-
tivas de fronteiras, assim como o conhecimento de alguns direi-
tos e deveres básicos já começaram a ser praticados pelas pri-
meiras sociedades humanas. À medida que essas sociedades se 
tornam mais complexas, a importância da geografia ganha re-
levo como um conhecimento fundamental e estratégico ao de-
senvolvimento das sociedades e do próprio Estado. No entanto, 
foi a partir das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, em-
preendidas, principalmente por Portugal e pela Espanha, que a 
geografia passa a ser ensinada em escolas especializadas, aces-
sível apenas para uma pequena elite de intelectuais, tendo a car-
tografia como sua principal área de estudo.  

Naquela época, mapear territórios era fundamental para 
os planos futuros de ocupação e exploração. É incrível a seme-
lhança que há entre mapas confeccionados nos séculos XVI e 
XVII com os mapas de hoje, não precisa nem dizer que a tecno-
logia disponível na época era infinitamente inferior, mecânica e 
visual. Além dos conhecimentos técnicos para registro cartográ-
fico dos territórios descobertos, os “geógrafos” da época eram 
exímios conhecedores dos oceanos, das condições climáticas e 
até da localização espacial realizada através da posição dos as-
tros.  

A Escola de Sagres, em Portugal, era uma escola náutica 
criada no século XV pelo infante Dom Henrique e que tinha a 
proposta de formar navegadores à serviço da coroa portuguesa 
ou até de outros Estados. Há historiadores que defendam que o 
navegador italiano Cristovam Colombo estudou lá, além dos na-
vegadores portugueses Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. 
Os principais conhecimentos ali ministrados eram cartografia, 
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geografia e astronomia3. 
Convém, no entanto, destacar que a ciência geográfica se 

assenta sobre alguns conceitos fundamentais. Mais importante 
do que um conceito que lhe defina em toda a sua complexidade, 
mister se faz apontar os conceitos que lhes dão sustentação. An-
tes de tratarmos de forma específica sobre tais conceitos, vale 
asseverar que mais do que descrever o espaço geográfico e situá-
lo através de uma escala geográfica, a geografia se propõe ainda 
a estudar da chamada geografia humana estudar a relação intrín-
seca e fundamental entre o homem e o meio ambiente. A esca-
lada de ocupação dos espaços territoriais pelo homem transfor-
mou e ainda transforma a superfície da terra. A depender da 
forma como se processa essa produção do espaço, um rastro de 
destruição pode se tornar inevitável. Sendo assim, o conheci-
mento geográfico torna-se indispensável para ações de planeja-
mento territorial.  

Ensina Roberto Lobato Correia que: 
“como toda ciência, a geografia possui alguns conceitos-chave, 
capazes de sintetizarem a sua objetivação, isto é, o ângulo es-
pecífico com que a sociedade é analisada, ângulo que confere 
à geografia a sua identidade e a sua autonomia relativa ao âm-
bito das ciências sociais. Como ciência social, a geografia tem 
como objeto de estudo a sociedade, que, no entanto, é objeti-
vada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau 
de parentesco, pois todos se referem à ação humana, mode-
lando a superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e 
território”. 

Não é difícil compreender a importância desses concei-
tos-chave para o direito constitucional. Basta lembrar das tarefas 
constitucionais a serem efetivadas pelo Estado brasileiro, como 
a de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 
225 da CF/1988) e o dever de proteger as paisagens naturais 

 
3 Para conhecer mais sobre a Escola Naval de Sagres, ler SOUZA, T. O. Marcondes 
de. O infante D. Henrique e a Escola Naval de Sagres. Fatos e notas.  Disponível 
em:<file:///C:/Users/Carlos%20Sergio/Downloads/O_Infante_D_Henrique_e_a_Es-
cola_Naval_de_Sagres.pdf>. Acesso em 27 de abril de 2020.   
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notáveis (art. 23, inciso III da CF/1988). Estes dispositivos ser-
vem à preservação e valorização da paisagem. O Texto Consti-
tucional é rico em disposições contemplando a concepção de re-

gião. Além de tratamentos relacionados à distribuição de pode-
res e competências (inclusive de tribunais) em regiões adminis-
trativas, há diversos tratamentos à temática regional como fator 
para um desenvolvimento integrado.  

Vejamos alguns exemplos: 1) Art. 3º Constituem objeti-
vos fundamentais da República Federativa do Brasil: inciso II - 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais”; 2) Art. 21. Compete à União: inciso IX 
- elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social; 3) Art. 
48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 
e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: inciso IV - planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento; 4) Art. 58. O Con-
gresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previs-
tas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, 
cabe: inciso VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir pa-
recer; 5) Art. 163. Lei complementar disporá sobre: inciso VII - 
compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito 
da União, resguardadas as características e condições operacio-
nais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional; 6) Art. 
165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: inciso 
I - o plano plurianual; inciso II - as diretrizes orçamentárias; in-
ciso III - os orçamentos anuais. § 4º Os planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional; e § 7º Os orçamentos previstos no § 
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5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, 
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regio-

nais, segundo critério populacional; 7) Art. 170. A ordem eco-
nômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência digna, con-
forme os ditames da justiça social, observados os seguintes prin-
cípios: inciso VII - redução das desigualdades regionais e soci-
ais; 8) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado; § 1º A lei 
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvol-
vimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibili-
zará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento;  

Destaque-se ainda: 9) § 3º do art. 198 da CF/1988, que 
dispõe que Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a 
cada cinco anos, estabelecerá: inciso II – os critérios de rateio 
dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados desti-
nados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais; 10) Art. 210. Serão fixados 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a as-
segurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais; 11) Art. 215. O Estado garan-
tirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. § 3º A lei estabelecerá o 
Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: inciso V - valorização da diver-
sidade étnica e regional; 12) Art. 218. O Estado promoverá e 
incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacita-
ção científica e tecnológica e a inovação; § 2º. A pesquisa tec-
nológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
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problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema pro-
dutivo nacional e regional; 13) Art. 221. A produção e a progra-
mação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguin-
tes princípios: inciso II - promoção da cultura nacional e regio-

nal e estímulo à produção independente que objetive sua divul-
gação; inciso III - regionalização da produção cultural, artística 
e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. 

Vale ainda destacar que há uma seção IV específica para 
o trato das questões regionais, inserida no bojo do capítulo VII 
da Constituição Federal de 1988 (art. 43), lembrando que este 
capítulo VII do Texto Constitucional que trata da Administração 
Pública. Vejamos o teor do referido artigo 43: 

“Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular 
sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, vi-
sando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades re-
gionais. 
§ 1º - Lei complementar disporá sobre: 
I - as condições para integração de regiões em desenvolvi-
mento; 
II - a composição dos organismos regionais que executarão, na 
forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos naci-
onais de desenvolvimento econômico e social, aprovados jun-
tamente com estes. 
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, 
na forma da lei: 
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos 
e preços de responsabilidade do Poder Público; 
II - juros favorecidos para financiamento de atividades priori-
tárias; 
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos 
federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos 
rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões 
de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 
§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará 
a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e 
médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas 
glebas, de fontes de água e de pequena irrigação”. 

Todo esse conjunto de disposições revela a intenção do 
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constituinte brasileiro em constituir um federalismo coopera-
tivo, de modo que as regiões do país possam se mover como um 
todo integrado, permitindo a implementação de um modelo de 
desenvolvimento que valorize os aspectos regionais, conferindo-
lhes identidade própria, sem descuidar, contudo, do dever fun-
damental de contribuir para a implementação de políticas públi-
cas de impacto nacional. 

O conceito-chave espaço se efetiva na mesma medida em 
que se efetivam os comandos acima apontados, uma vez que na 
realidade de um Estado Federal, o espaço é o local onde se efe-
tivam as políticas públicas responsáveis pelo desenvolvimento 
nacional. Sendo assim, para efeito de compreensão dos fenôme-
nos na ordem constitucional, espaço, lugar e território têm apro-
ximações muito fortes, a ponto gerar confusões entre si. No âm-
bito da ciência geográfica, apesar das interpenetrações entre es-
ses conceitos-chaves, estes são compreendidos, em suas especi-
ficidades, como conceitos diversos. 

Para uma melhor compreensão das dimensões que per-
passam o conhecimento, aplicações e interrelações dos concei-
tos-chave geográficos já referidos, vale citar lição de Milton 
Santos4 abaixo transcrita: 

“consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao 
mesmo título que a instância econômica e a instância cultural-
ideológica. Isso significa que, como instância, ele contém e é 
contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o 
contém e é por ele contida. A economia está no espaço, assim 
como o espaço está na economia. O mesmo se dá com o polí-
tico-institucional e com o cultural-ideológico. Isso quer dizer 
que a essência do espaço é social. Nesse caso, o espaço não 
pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, 
naturais e artificiais, cujo conteúdo nos dá a Natureza. O es-
paço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da natureza 
abriga uma fração da sociedade atual. assim, temos, paralela-
mente, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distri-
buídos sobre um território, sua configuração geográfica ou sua 

 
4 SANTOS, Milton. Espaço & método. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1992, p. 1-2. 
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configuração espacial e a maneira como esses objetos se dão 
aos nossos olhos, na sua continuidade visível, isto é, a paisa-
gem; de outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu princípio 
ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma 
sociedade em um dado momento. Esses processos, resolvidos 
em funções, se realizam através de formas. Estas podem não 
ser originariamente geográficas, mas terminam por adquirir 
uma expressão territorial. Na verdade, sem as formas, a socie-
dade, através de funções e processos, não se realizaria. Dai por-
que o espaço contém as demais instâncias”. 

Como se percebe, o conceito de espaço, por ser mais am-
plo, contém os demais conceitos-chave, sendo, também, contido 
por estes. Na interseção entre estas compreensões está situado o 
artigo 20 da Constituição de 1988, abaixo transcrito, que aponta 
os bens da União, os quais devemos entender como espaços ter-
ritoriais estratégicos para o desenvolvimento da nação brasileira, 
para a defesa do território e para a preservação do meio ambi-
ente. Dispõe este artigo que: 

“Art. 20. São bens da União: 
(...) 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, 
das fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 
seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 
limites com outros países, ou se estendam a território estran-
geiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 
praias fluviais; 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, ex-
ceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade am-
biental federal, e as referidas no art. 26, II;                 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva; 
VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos 
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e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”. 

Além desses espaços territoriais, o Texto Constitucional 
de 1988 ainda aponta outros bens ambientais e culturais que se 
enquadram na categoria geográfica tratada neste tópico, como, 
por exemplo, as florestas, o subsolo e seus recursos minerais, os 
recursos hídricos, mar territorial, terrenos de marinha, acresci-
dos de marinha, plataforma continental, zona econômica exclu-
siva, o patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, ar-
queológico, cidades, regiões metropolitanas, entre outros. 

Tratando da conceito-chave território, Antônio Carlos 
Robert Moraes e Wanderley Messias da Costa5 explicam:  

“O território é, assim, a materialização dos limites da fixação, 
relevando formas de organização bem mais complexas. O Es-
tado, por sua vez, é a institucionalização política não apenas da 
sociedade, mas também do próprio espaço dessa sociedade. 
(...) O Estado, como gestor da política territorial é, geralmente 
o promotor da expansão. As diferenças inerentes às sociedades 
aos territórios em questão, impõem variadas formas histórico-
concretas de manifestação desse momento”.  

Ainda sobre essa questão dos conceitos-chave que ser-
vem de embasamento ao conhecimento geográfico Severina Sa-
rah Lisboa recorda6: 

“Dentro da Geografia muitos conceitos, entendidos também 
como categorias de análise, são importantes para seus estudos, 
alguns deles mais antigos e outros mais recentes, que surgem 
em razão da necessidade de compreensão da complexidade do 
mundo atual. Os principais conceitos são: espaço, região, pai-
sagem, território, territorialidade, redes e escalas geográficas”. 

Desta forma, percebe-se que não há como se fugir da 
análise e dos conceitos que compõem o objeto de estudo da 

 
5 MORAES, Antônio Carlos Robert; COSTA, Wanderley Messias. Geografia crítica: 
a valorização do espaço. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1984, p. 137-138. 
6 LISBOA, Severina Sarah. A importância dos conceitos da geografia para a aprendi-
zagem de conteúdos geográficos escolares. In: Revista ponto de vista. Vol. 4. Dispo-
nível em: <http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/43/A%20im-
port%C3%A2ncia%20dos%20conceitos%20de%20Geografia.pdf>. Acesso em 27 de 
abril de 2020. 
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ciência geográfica quando estudamos o direito constitucional, o 
direito administrativo, o direito ambiental, o direito urbanístico, 
o direito municipal, o direito financeiro, o direito tributário, o 
direito civil, entre outros ramos do direito.  

 
2. BASES GEOGRÁFICAS PARA O ESTUDO DO DIREITO 
CONSTITUCIONAL E DO DIREITO ADMINISTRATIVO. 

 
O direito constitucional é o ramo do direito que tem por 

objeto o estudo do fenômeno estatal sob a ótica de uma ordem 
jurídica estabelecida por um conjunto de normas constantes em 
uma lei fundamental que define, em síntese: a) a forma do Es-
tado, se unitário, regional ou federal; b) as competências dos en-
tes estatais; c) a definição e garantias dos direitos fundamentais 
e dos direitos sociais; d) as atribuições dos órgãos que compõem 
as funções estatais (ou os poderes estatais); e) a forma de altera-
ção do texto constitucional; f) os procedimentos formais e mate-
riais para confecção de leis e outros instrumentos normativos. 

Este Texto Fundamental assenta as bases para a constru-
ção de uma sociedade justa, livre e solidária, que recairá sobre o 
território do Estado e em nome da soberania deste. 

Neste contexto a geografia opera com grande relevo na 
medida em que discute e define conceitos como: a) espaço geo-
gráfico; b) paisagem; c) região geográfica; d) lugar; e) redes ge-
ográficas, e f) escalas geográficas, os quais serão de grande im-
portância para a compreensão do fenômeno jurídico, visto que 
este é um meio de organização estatal com vistas à realização do 
bem comum, o que por sua vez reflete a interação do homem 
com o meio ambiente e seus processos correlatos. 

O professor português Jorge Miranda, um dos maiores 
constitucionalistas da atualidade, em entrevista concedida a este 
autor, em abril de 20117, informou que seu interesse pelo direito 

 
7 SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Entrevista com o professor doutor Jorge Miranda. 
In: Revista de Direito Brasileira. vol. 2, nº 2. São Paulo: Editora Revista dos 
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constitucional surgiu porque ele sempre teve muito apreço pelo 
conhecimento geográfico. Segundo afirmou, é o ramo do direito 
que mais se aproxima do objeto de estudo da ciência geográfica. 
Disse o referido professor da Universidade de Lisboa: 

“Outro fator, de natureza diferente, que me conduziu ao Direito 
Constitucional foi o meu sempre grande gosto pela História e 
pela Geografia. A História e a Geografia, mostram a existência 
de Estados e a diversidade de regimes políticos; a História, 
mostrando o desenvolvimento da democracia e, mais recente-
mente, a vitória das democracias na 2.ª Guerra Mundial; e a 
Geografia, mostrando as diferenças dos Estados e da sua orga-
nização e as fronteiras”. 

Discussões de conceitos como dignidade da pessoa hu-
mana, efetivação de direitos fundamentais e sociais constituem 
preocupações de ambas as ciências (jurídica e geográfica), tendo 
a ciência jurídica uma preocupação marcadamente estrutural, em 
termos de fortalecimento de políticas públicas através de meca-
nismos jurídicos, enquanto que a ciência geográfica se preocupa 
marcadamente com o grau de comprometimento dos atores so-
ciais em face da estrutura posta pelo Direito estatal. Além do 
mais, a ciência geográfica objetiva também visualizar a materi-
alização dos comandos normativos no espaço geográfico e fazer 
a leitura analítica desta materialização, ou da não efetivação dos 
referidos comandos normativos. 

Neste sentido, as bases geográficas para o estudo do Di-
reito Constitucional são estratégicas para que o alcance das nor-
mas estruturantes do Estado seja otimizado no contexto das po-
líticas públicas de realização da pessoa humana, em termos de 
dignidade e desenvolvimento. 

Acerca do conceito de Constituição, José Afonso da 
Silva explicita que a Constituição do Estado, considerada sua lei 
fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos es-
senciais: um sistema de normas jurídicas escritas ou costumei-
ras, que regulam a forma do Estado, a forma de seu governo, o 

 
Tribunais, 2012. 
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modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de 
seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do 
homem e as respectivas garantias. Em síntese, a constituição é o 
conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos dos 
Estados8. 

Este mesmo doutrinador explicita ainda que as constitui-
ções têm por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organi-
zação de seus órgãos, o modo de aquisição do poder e forma de 
seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e ga-
rantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os 
fins econômicos do Estado, bem como os fundamentos dos di-
reitos econômicos, sociais e culturais9. 

Conhecido o sentido e as funções essenciais de uma 
Constituição, convém discorrer sobre o ramo do direito desti-
nado ao seu estudo e sistematização. Como bem explica Jorge 
Miranda10: 

“O direito constitucional é a parcela da ordem jurídica que rege 
o próprio Estado enquanto comunidade e enquanto poder. É o 
conjunto de normas (regras e princípios) que recortam o con-
texto jurídico correspondente à comunidade política como um 
todo e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face dos ou-
tros e perante o Estado-poder e que, ao mesmo tempo, definem 
a titularidade do poder, os modo de formação e manifestação 
da vontade política, os órgãos de que esta carece e os atos em 
que se concretiza. Chama-se também Direito político, por essas 
serem normas que se reportam direta e imediatamente ao Es-
tado, que constituem o estatuto jurídico do Estado ou do polí-
tico, que exprimem um particular enlace da dimensão política 
e da dimensão jurídica das relações entre os homens. (...) Mais 
do que um ramo a par de outros, o Direito constitucional deve 
ser apercebido como o tronco da ordem jurídica estatal (mas só 
desta), o tronco donde arrancam os ramos da grande árvore que 

 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, págs. 41-42.  
9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, págs. 43. 
10 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: o estado e os sistemas cons-
titucionais. Tomo I, 1. 10. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 13-14; 17 
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corresponde a essa ordem jurídica”. 
De modo objetivo, a Constituição de um Estado dispõe 

sobre a forma como está estruturado o Estado, através de seus 
três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Dispõe ainda so-
bre o poder estatal e os limites ao seu exercício, bem como apre-
senta um rol de direitos alçados ao status de direitos fundamen-
tais. 

A geografia também se relaciona diretamente com o di-
reito administrativo, uma vez que o Estado é objeto de estudo 
tanto do direito administrativo como da ciência geográfica. 
Nesta direção, vale destacar a lição de Hely Lopes Meirelles11, 
para quem: 

“O Estado é constituído de três elementos originários e indis-
sociáveis: povo, território e governo soberano. O povo é com-
ponente humano do Estado; Território, a sua base física; Go-
verno soberano, o elemento condutor do Estado, que detém e 
exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organiza-
ção emanado do Povo. Não há e nem pode haver Estado inde-
pendente sem Soberania, isto é, sem esse poder absoluto, indi-
visível e incontrastável de organizar-se e de conduzir-se se-
gundo a vontade livre de seu Povo e de fazer cumprir as suas 
decisões inclusive pela força, se necessário. A vontade estatal 
apresenta-se e se manifesta através dos denominados Poderes 
de Estado”. 

Os elementos que compõe o Estado, em sua concepção 
clássica, são base para diversos estudos no âmbito da ciência ge-
ográfica, especialmente através da corrente denominada geogra-
fia humana ou geografia crítica. Esta corrente do pensamento 
geográfico se dedica ao estudo da dialética científica que subjaz 
os debates políticos, sociais e econômicos das formas de uso e 
ocupação do espaço. Tais debates são de extrema relevância uma 
vez que se coloca como um contraponto na reflexão geográfica. 
Território e paisagem são conceitos caros à ciência geográfica, 
que se desdobra em múltiplas análises acerca de suas variadas 

 
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. 
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feições. 
Nem sempre a ciência geográfica trará uma resposta di-

reta e plausível para os problemas sociais e econômicos que 
emergem de uma sociedade ainda em construção. O Brasil é um 
país relativamente novo, com uma história de autonomia institu-
cional com menos de dois séculos de existência. Ao longo do 
constitucionalismo brasileiro, que vem desde a Constituição de 
1824, o país tenta moldar sua estrutura jurídica de modo que o 
aparelho estatal seja apto a criar o cenário ideal para a fruição de 
direitos declarados. Apesar de nem sempre ter a resposta técnica 
para os desafios ao desenvolvimento nacional, a ciência geográ-
fica se propõe a debater tais problemas e ao enfrentar tal desafio 
consegue se aproximar cada vez mais de uma resposta viável. O 
rótulo de debates conservadores e/ou progressistas, sem dúvidas, 
empobrece a dialética tão útil a construções científicas. Não te-
nho dúvida de que ambas as visões de mundo, ou ideologias, 
como queiram, trazem consigo virtudes e verdades que precisam 
ser amadurecidas e implementadas com equilíbrio e equidade. 

 
3. GEOGRAFIA, POLÍTICA E DIREITO. 

 
Geografia, política e direito são fenômenos indissociá-

veis. Apesar das distinções marcantes, têm entre si alguns obje-
tivos em comum. Um deles é favorecer a realização de valores 
supremos capazes de produzir satisfação no seio social. Não ra-
ras vezes essa satisfação, enquanto realização humana e busca 
pela felicidade, constitui o ponto de chegada da política e do di-
reito. O direito nunca pode ser entendido como um fim em si 
mesmo. Aliás, nem o direito, nem a política e nem o Estado. 
Ambos são mecanismos que serve ao propósito do desenvolvi-
mento das virtudes humanas, os quais, em equilíbrio, favorecem 
outros equilíbrios, como, por exemplo, o equilíbrio ambiental e 
ecossistêmico, só para citar um único exemplo. 

Vale recordar as lições de Fernanda Paula Oliveira e José 
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Eduardo Figueiredo Dias que afirmam que a Administração Pú-
blica existe para realizar interesses públicos. Discorrem ainda 
que é possível identificar duas características importantes da 
mesma. Em primeiro lugar, o fim público, ou seja, a satisfação 
de necessidades coletivas qualificadas como interesses públicos 
(secundários) em referência ao interesse público primário da co-
munidade (Paz, Justiça e Bem-Estar). Em segundo lugar, a su-
bordinação política, na medida em que não são esses órgãos que 
definem ou escolhem os interesses que vão prosseguir. Tais in-
teresses são definidos num plano superior, político-legislativo12. 

Como bem recorda Gilberto Bercovici, o próprio funda-
mento das políticas públicas é a necessidade de concretização de 
direitos por meio de prestações positivas do Estado, sendo o de-
senvolvimento nacional a principal política pública, confor-
mando e harmonizando todas as demais. O desenvolvimento 
econômico e social, com a eliminação das desigualdades, pode 
ser considerado como a síntese dos objetivos históricos nacio-
nais13. 

Para Alcindo José de Sá, se podemos firmar/afirmar uma 
“geofilosofia” do direito como contribuição científica que valo-
riza a abstração conceitual, com vistas a reflexões críticas, na 
busca de práticas e construções jurídicas partícipes nas feituras 
de estruturas e configurações territoriais/espaciais, faz-se mister 
buscarmos a substância do sentido do espaço geográfico. Este, 
como estrado “subsidiário” de conceituações jurídicas (por 
exemplo, a privatização especulativa do território) que, no meio 
da dialética social/histórica da modernidade, lastreada na tenta-
tiva de substituição da diversidade por uniformidade, ambiva-
lência por ordem coerente e transparente, visa o entendimento 

 
12 OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José Eduardo Figueiredo. Noções fundamen-
tais de direito administrativo. 4 ed. Coimbra: Almedina, 2015, p.15-17. 
13 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compre-
ensão do papel do Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas públicas: 
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 144.   
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da unidade dos fenômenos complexos14. 
Neste sentido, o espaço geográfico é o espaço de realiza-

ções estatais. O locus da efetivação dos direitos. Sendo assim, 
intervenções estatais necessárias são capazes de garantir a pre-
servação e conservação dos espaços naturais e/ou culturais ou 
ainda de mitigar desequilíbrios que resultam de relações sociais 
e econômicas. As reflexões críticas de geógrafos têm o condão 
de lançar luzes sobre eventuais desequilíbrios e desconformida-
des capazes de agravar o já complexo cenário de desigualdades 
sociais e econômicas do país, fruto de um processo histórico de 
ocupação do território brasileiro. Em face desse quadro de desi-
gualdades históricas, o Estado brasileiro possui um dever, mini-
mamente ético, de promover prestações positivas que sejam ca-
pazes de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais.  

Como bem acentua Robert Alexy, todo direito a uma 
ação positiva do, ou seja, a uma ação do Estado é um direito a 
uma prestação. Nesse sentido, o conceito de direito a prestações 
é exatamente o oposto do conceito de direito de defesa, no qual 
se incluem todos os direitos a uma ação negativa, ou seja, a uma 
abstenção estatal. a escala de ações estatais positivas que podem 
ser objeto de um direito a prestação estende-se desde a proteção 
do cidadão contra outros cidadãos por meio de normas do direito 
penal, passa pelo estabelecimento de normas organizacionais e 
procedimentais e alcança até prestações em dinheiro e outros 
bens15.  

Como se observa, a relação entre geografia, política e di-
reito é muito íntima e se retroalimenta. Infelizmente por precon-
ceito e/ou por ignorância pretende-se impor barreiras à 

 
14 SÁ, Alcindo José de. Perspectiva da geografia do direito em uma geografia filosó-
fica. In: Revista Praxis, nº 67. 01 de julho de 2011. Disponível em: <https://www.re-
vistas.una.ac.cr/index.php/praxis/issue/view/457>. Acesso em 18 de fevereiro de 
2021. 
15 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da 
Silva. 2ª edição. 3ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 442. 
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comunicação entre o direito e a geografia, como se os conteúdos 
de cada ciência apresentassem propostas e ideologias diversas e 
contrárias. Como defende algumas correntes progressistas, o di-
reito é um instrumento de dominação e opressão onde o grupo 
mais forte, no caso a burguesia e/ou a aristocracia cria os meca-
nismos para controlar e dominar o grupo mais fraco. Não nego 
que isso seja verdade. Que o direito é um instrumento de con-
trole, não restam dúvidas. E não há como ser diferente. Isso por 
que como ensina Ferdinand Lassalle o que define o regramento 
maior de um Estado são os fatores reais do poder, ou seja, são os 
movimentos das forças políticas, econômicas e sociais que, em 
sua dinâmica, fincam posição e determinam como devem funci-
onar as “regras do jogo”.  

Nas palavras de Lassalle, a Constituição de um país pode 
ser definida como “a soma dos fatores reais do poder que regem 
um país”. Juntam-se tais fatores reais de poder, escrevem-nos 
em uma folha de papel e a partir deste momento não são mais 
simples fatores reais de poder, mas um verdadeiro direito e quem 
atenta contra a lei será punido. Este processo transforma os fa-
tores reais de poder em fatores jurídico16. 

Neste sentido, os fatores reais do poder sempre existirão, 
sejam em sociedades majoritariamente conservadoras ou majo-
ritariamente progressistas. Sendo assim, é plenamente possível 
que o ordenamento jurídico de um determinado Estado seja um 
mecanismo de controle político, social e econômico. No entanto, 
mesmo com essa “parcialidade” não significa dizer que tal orde-
namento não seja útil e necessário. Convém, no entanto, lutar 
pelo estabelecimento de um Estado Justo, onde a Justiça Social 
seja o ingrediente necessário para a equalização de arestas insus-
tentáveis. Instrumentos de controle e organização estatal as 

 
16 GURGEL, Carlos Sérgio Gurgel; AGUIAR FILHO, Valfredo de Andrade. Síntese 
analítica da obra "Que é uma Constituição?", de autoria de Ferdinand Lassalle. In: Jus 
Navigandi. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/88504/sintese-analitica-da-
obra-que-e-uma-constituicao-de-autoria-de-ferdinand-lassalle>. Acesso em 18 de fe-
vereiro de 2021. 
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constituições são. No entanto, referido controle não deve ser 
sinônimo de meio de dominação, uma vez que o fundamento le-
gítimo de uma constituição sempre será a ordem que se propõe 
a buscar a pacificação social, principal objetivo das normas jurí-
dicas, em sua essência. 

 
4. CONSEQUÊNCIAS DA GLOBALIZAÇÃO NA REALIZA-
ÇÃO DO FENÔMENO JURÍDICO. 

 
Inicialmente, convém definir o que se considera globali-

zação, ou seja, qual o conceito que adotamos. A definição do que 
seria globalização, há muito tempo, faz parte de grandes debates 
no seio da ciência geográfica, no Brasil e no mundo inteiro.  

É certo que não há uma única compreensão do que seria 
o fenômeno da globalização. Há inúmeras compreensões, lança-
das ao sabor de variados pontos de partida. Do ponto de vista 
espacial, a globalização expande seus domínios a partir das gran-
des navegações, com Portugal e Espanha, a partir do final do 
século XV. A partir das expansões marítimas, a escala do co-
mércio salta do local e regional para o global. A partir de então, 
mesmo que de forma embrionária e precária há um salto de de-
senvolvimento nas comunicações, nos transportes e principal-
mente no comércio. Nesse contexto, a revolução industrial, 
tendo como berço a Inglaterra, surge como reforço a este comér-
cio global. Percebe-se que durante mais de um século (século 
XIX e início do século XX), as relações que definem o processo 
de globalização se estabilizaram, sem maiores avanços.  

No entanto, como recorda Renato Ortiz, a partir da Se-
gunda Guerra Mundial ocorre uma retomada do fluxo de cresci-
mento, reforçando-se o caráter global do mercado. O século das 
ações surge assim como uma afirmação entre duas eras transna-
cionais. Segundo pensa este autor, o momento atual é da vigên-
cia de uma modernidade-mundo que se ancora na materialidade 
de um sistema econômico mundial. Para ele, o termo “pós-
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moderno”, com sua ambiguidade, tem talvez o mérito de subli-
nhar a radicalidade das transformações em curso. O capitalismo 
flexível, as instâncias transnacionais, o sistema global de comu-
nicações, transcendem as realidades locais e nacionais, redefi-
nindo-as inteiramente17. 

Essas linhas acima mostrar o estágio atual que tem carac-
terizado o fenômeno da globalização, quando a intensificação 
das comunicações, dos transportes e do comércio tem sido acres-
cidas de regulações transnacionais e de capitais, também trans-
nacionais, que são tão flexíveis e voláteis quanto são as relações 
da cultura internacional, pautadas em um relativismo sem prece-
dentes na história mundial.  

Nesse contexto, vale citar uma obra que se tornou refe-
rência no direito brasileiro, sendo uma síntese das relações entre 
o direito e a geografia, especialmente quando o assunto é a eco-
nomia globalizada. Trata-se da obra ‘O direito na economia glo-
balizada’, de autoria de José Eduardo Faria. 

Este autor suso referido explicita que, convertida numa 
das chaves interpretativas do mundo contemporâneo, globaliza-
ção não é um conceito unívoco. Pelo contrário, é um conceito 
plurívico, comumente associado à ênfase dada pela literatura an-
glo-saxônica dos anos 80 a uma nova economia política das re-
lações internacionais. Segundo explica, desde os anos 1990 esse 
conceito tem sido amplamente utilizado para expressar e descre-
ver um vasto e complexo conjunto de processos interligados. En-
tre os processos mais importantes destacam-se, por exemplo, a 
crescente autonomia adquirida pela economia em relação à po-
lítica; a emergência de novas estruturas decisórias operando em 
tempo real e com alcance planetário; as alterações em anda-
mento nas condições de competitividade de empresas, , setores, 
regiões, países e continentes; a transformação do padrão de 

 
17 ORTIZ, Renato. Cultura, modernidade e identidades. In: SCARLATO, Francisco; 
SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. de; ARROYO, Monica. O novo mapa 
do mundo: globalização e espaço latino-americano. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1997, 
p. 20-25.    
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comércio internacional, deixando de ser basicamente intra-seto-
rial e intrafirmas; a “desnacionalização” dos direitos, a desterri-
torialização das formas institucionais e a descentralização das 
formas políticas do capitalismo; a uniformização e a padroniza-
ção das práticas comerciais no plano mundial, a desregulamen-
tação dos mercados de capitais, a interconexão dos sistemas fi-
nanceiro e securitário em escala global, a realocação geográfica 
dos investimentos especulativos; a unificação dos espaços de re-
produção social, a proliferação de movimentos imigratórios e as 
mudanças radiciais ocorridas na divisão internacional do traba-
lho; e por fim, o aparecimento de um estrutura político-econô-
mica multipolar, incorporando novas forma de cooperação e 
conflito tanto no movimento do capital quando no desenvolvi-
mento do sistema mundial18. 

Todas essas transformações compõem um novo cenário 
de relações internacionais, trazendo reflexos mediatos e imedia-
tos sobre os governos e a população mundial. Neste contexto, a 
ciência geográfica revela mais uma vez a sua importância estra-
tégica ao realizar análises políticas, sociais e econômicas que 
surgem em função dessas mudanças. Não raras vezes, geógrafos 
têm atuado em órgãos públicos considerados estratégicos, onde 
contribuem com a formulação e execução de políticas públicas 
fundamentais para que um desenvolvimento social e econômico 
sustentável seja possível.  

Acerca da importância estratégica da geografia Yves La-
coste19 ensina: 

“Em contrapartida, em numerosos Estados, a geografia é cla-
ramente percebida como um saber estratégico e os mapas, 

 
18 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. 1 ed. 4ª tiragem. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 59-60. 
19 LACOSTE. Yves. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 
São Paulo: Sabotagem contra cultura – www.sabotagem.cib.net. Disponível no sítio 
da internet: http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRA-
FIA%20DISCIPLINAS%20GRADUACAO/PENSAMENTO%20GE-
OGR%C1FICO%202017/3-Geografia(YvesLacoste).pdf. Acesso em 18 de fevereiro 
de 2021. 
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assim como a documentação estatística, que dá uma represen-
tação precisa do país, são reservados à minoria dirigente. Os 
casos extremos dessa confiscação dos conhecimentos geográ-
ficos em proveito da minoria no poder são fornecidos pelos Es-
tados comunistas, onde as cartas detalhadas em grande escala 
são estritamente reservadas aos responsáveis do Partido e aos 
oficiais das forças armadas e da polícia. Na URSS os estudan-
tes de geografia são privados delas e fazem seus trabalhos prá-
ticos sobre cartas imaginárias. Explicam-se tais precauções 
pela ameaça externa, mas estas são bem supérfluas numa época 
em que os satélites permitem a outra superpotência estabelecer 
cartas, as mais detalhadas, do território adversário. Esse con-
fisco dos conhecimentos geográficos é essencialmente devido 
a problemas de política interna. O mesmo se passa em muitos 
países do Terceiro Mundo, onde a venda de cartas em grande 
escala, que era relativamente livre na época colonial, é interdi-
tada hoje, por causa das tensões sociais. Na guerrilha, uma das 
forças dos camponeses é a de "conhecer” taticamente muito 
bem o espaço no qual eles combatem mas, entregues a si pró-
prios, sua capacidade se desmorona face a operações de nível 
estratégico, pois estas devem ser conduzidas numa outra es-
cala, sobre espaços bem mais amplos que só podem ser repre-
sentados cartograficamente. Uma etapa muito importante é 
transposta no desenvolvimento da guerra dos "partisans"* 
quando se constitui um estado-maior onde se é capaz de ler 
cartas; estas são, frequentemente, obtidas ao preço de grandes 
sacrifícios. A necessidade de saber ler uma carta se coloca tam-
bém nas manifestações urbanas, a guerrilha urbana, a guerra de 
rua; em certos países (comunistas ou não), o público não pode 
conseguir um plano da cidade, mas somente os croquis dos lo-
cais frequentados pelos turistas; essa medida permite à polícia 
montar um esquema, tanto mais eficaz quanto mais difícil for 
para outros conseguir representa-lo espacialmente”. 

Percebe-se que a ciência geográfica não é estratégica 
apenas para ações militares, mas também para o enfrentamento 
de consequências indesejadas de fenômenos como o da globali-
zação, permitindo que haja, em articulação com a política e o 
direito, o estabelecimento de um mínimo de garantias constitu-
cionais tidas como fundamentais, evitando o colapso do “edifí-
cio social”. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________225_ 
 

 

 
5. CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL E DO DIREITO 
URBANÍSTICO. 

 
Por fim, iremos discorrer sobre as contribuições que a 

geografia, enquanto ciência, oferta à compreensão do direito am-
biental e do direito urbanístico. O direito ambiental e o direito 
urbanísticos são conhecidos por apresentar grande interseção 
com outros conhecimentos, jurídicos e não-jurídicos. Tais ramos 
do direito se relacionam com diversas outras ciências, sem as 
quais conceitos e aplicações podem ser prejudicados em sua 
compreensão. 

Citemos alguns exemplos. Ao estudarmos o código flo-
restal precisamos conhecer alguns conceitos não-jurídicos que 
são bastante citados ao longo do texto legal: a) vegetação nativa; 
b) Amazônia legal; c) vereda; d) manguezal; e) salgado ou ma-
rismas tropicais hipersalinos; f) apicum; g) restinga; h) leito re-
gular; i) olho d’água; j) nascente; l) planície de inundação; m) 
relevo ondulado; n) pousio; o) áreas úmidas p) tabuleiros; q) 
chapadas; r) topo de morros, montes, montanhas, entre outros.  

Ao lermos a Lei de Crimes Ambientais, ou as leis que 
instituem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a 
Política Nacional do Meio Ambiental ou a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, por exemplo, sentiremos que precisamos 
compreender conceitos estranhos à ciência jurídica para que pos-
samos compreender o teor das normas ambientais.  

O mesmo fato acontece com direito urbanístico. Ao ana-
lisarmos o Estatuto da Cidade ou o Estatuto da Metrópole, por 
exemplo, precisamos compreender o conceito de cidades susten-
táveis, plano diretor, zoneamento ambiental, mobilidade urbana, 
urbanismo, entre outros.  

Façamos, por ora, alguns apontamentos específicos so-
bre a grande utilidade dos conhecimentos geográficos para a 
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compreensão do direito ambiental nesse primeiro momento e 
para a compreensão do direito urbanístico na sequência. 

Citado por Paulo Affonso Leme Machado20, Eduardo 
Pigretti explica que “El derecho ambiental tiene por objeto el 

estudio de las relaciones del hombre con la naturaleza, y en este 

sentido es posible que supere las puras obligaciones personales 

y aun el principio de los derechos reales, según el cual existe en 

relación a los bienes una obligación pasivamente universal de 

respetar a sus titulares de dominio”21.   

Ao ter com objeto o estudo da relação do homem com a 
natureza, o direito ambiental revela a sua abertura a conhecimen-
tos extra jurídicos, fundamentais para a compreensão e correta 
aplicação das normas ambientais. Como exemplo, podemos 
ainda citar o caso do conceito de restinga, tão importante para a 
aplicação de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, conhecido 
como Novo Código Florestal. O artigo 3º inciso XVI desta lei 
define restinga como: 

“XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de 
forma geralmente alongada, produzido por processos de sedi-
mentação, onde se encontram diferentes comunidades que re-
cebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, 
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato her-
báceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;” 

Ocorre que não há um único conceito para o termo res-
tinga. A lei traz uma definição do que seria restinga, mas certa-
mente o faz com base em conceitos alheios à ciência jurídica. 
Não se pode, em hipótese alguma, escapar da compreensão de 
seu exato significado. 

Segundo o dicionário especializado - Vocabulário 

 
20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 54.  
21 Tradução livre: “O direito ambiental visa estudar as relações do homem com a na-
tureza, e neste sentido é possível que ultrapasse as obrigações pessoais puras e até 
mesmo o princípio dos direitos reais, segundo o qual existe uma obrigação passiva em 
relação aos bens universais de respeitar os seus titulares. 
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geológico - restinga significa depósito de areia emerso, baixo, 
em forma de língua, fechando ou tendendo a fechar uma reen-
trância mais ou menos extensa da costa22. 

Já o Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais define 
restinga como faixa ou língua de areia, depositada paralelamente 
ao litoral, devido ao dinamismo destrutivo e construtivo das 
águas oceânicas. Esses depósitos são feitos com apoio em pontas 
ou cabos, podendo barrar uma série de pequenas lagoas. P. ex., 
a restinga da Marambaia, ao sul do Município do Rio de Ja-
neiro23. 

Segundo o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico 
de Antônio Teixeira Guerra e Antônio José Teixeira Guerra, 
Restinga está definida como: “Faixa ou língua de areia, deposi-
tada paralelamente ao litoral, graças ao dinamismo destrutivo e 
construtivo das águas oceânicas. Esses depósitos são feitos com 
apoio em pontas ou cabos que comumente podem barrar uma 
série de pequenas lagoas, como acontece no litoral, do sul da 
Bahia ao Rio Grande do Sul”24 

Outro conceituado autor, Kenitiro Suguio, em seu dicio-
nário de geologia sedimentar define restinga como: “Termo de 
origem espanhola registrado na literatura geocientífica no século 
XV, referindo-se à barra (bar) ou barreira (barrier) de natureza 
arenosa, especialmente quando estas feições fecham lagunas 
costeiras (coastal lagoons). Neste caso, a restinga é comumente 
interrompida por braços de maré (tidal inlets), que estabelecem 
uma comunicação parcial entre as águas do oceano aberto (open 

ocean) e da Laguna.(...)”25. 
Observe-se que a correta compreensão do significado de 

 
22 V. LEINZ, V.; CAMARGO MENDES, j. Vocabulário geológico (com a correspon-
dente terminologia em inglês, alemão e francês). São Paulo, Nacional, 1963, p. 198. 
23 V. LIMA E SILVA, Pedro Paulo de. Dicionário brasileiro de ciências ambientais. 
Rio de Janeiro: Thex, 1999, p. 202. 
24 GUERRA, Antônio Teixeira. Novo dicionário geológico-geomorfológico. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 542. 
25 SUGUIO, Kenitiro. Dicionário de geologia sedimentar. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1998, p. 668. 
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restinga faz toda a diferença para a correta aplicação da legisla-
ção ambiental. Este é apenas um exemplo de quanto a geografia 
pode ser útil para a correta compreensão do direito ambiental.  

No que tange ao direito urbanístico, a ciência geográfica 
é muito útil para a compreensão de fenômenos como a metropo-
lização, aglomerações urbanas, conurbação, urbanização tardia, 
planos urbanísticos, entre outros. Sabe-se que a urbanização no 
Brasil seguiu um padrão/modelo de desenvolvimento, que expe-
rimentou um crescimento acentuado após a segunda metade do 
século XX, concomitante ao fenômeno da industrialização que 
transformaria a matriz produtiva do país, de predominantemente 
agrícola para predominantemente industrial. Este fato fez com 
que houvesse uma grande atração da população brasileira para 
os grandes centros urbanos do país. Tal fato proporcionou que a 
população brasileira deixasse de ser predominantemente rural 
para ser predominantemente urbana, fenômeno esse que trouxe 
consigo diversos problemas urbanos, tais como ocupações pre-
cárias em áreas sensíveis (nas periferias), queimadas e desmata-
mentos, poluição de corpos d’águas, tudo fruto da ausência de 
planejamento das ocupações nesses espaços urbanos. 

Como ensina José Afonso da Silva, o direito urbanístico 
objetivo (conjunto de normas) tem por objeto regular a atividade 
urbanística, disciplinar a ordenação do território. Em outros ter-
mos, visa “precipuamente à ordenação das cidades, lembrando 
escritos de Hely Lopes Meirelles, mas os seus preceitos incidem 
também sobre as áreas rurais, no vasto campo da ecologia e da 
proteção ambiental, intimamente relacionadas com as condições 
de vida humana em todos os núcleos populacionais, da cidade e 
do campo”. São, portanto, normas de direito urbanístico todas as 
que tenham por objeto disciplinar o planejamento urbano, o uso 
e a ocupação do solo urbano, as áreas de interesse especial 
(como a execução das urbanificações, o disciplinamento dos 
bens urbanísticos naturais e culturais), a ordenação urbanística 
da atividade edilícia e a utilização dos instrumentos de 
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intervenção urbanística26. 
Desta forma, percebe-se que o direito urbanístico se 

torna amplamente dependente de contribuições dos diversos 
campos do saber, o que em hipótese alguma representa uma de-
pendência negativa, mas uma dependência altamente positiva, 
na medida em que reforça o sentido dos comandos e políticas 
capazes de gerar transformações no espaço urbano, reduzindo o 
risco de danos ambientais e sociais. 

 
6. CONCLUSÃO. 

 
Como já destacamos em linhas acima, o direito não pode 

ser compreendido como um fim que se fecha em si, mas um ins-
trumento capaz de intervir na realidade social e econômica de 
um determinado território, de modo que a paz social e o equilí-
brio das relações interindividuais possa ser alcançada. Neste 
sentido, o direito se aproxima da geografia, aqui compreendida 
como ciência geográfica, uma vez que ambos os conhecimentos 
são instrumentais para a transformação da realidade, sempre na 
direção de um maior equilíbrio das relações sociais e econômi-
cas e em busca de efetivação dos princípios da dignidade da pes-
soa humana e do desenvolvimento sustentável.  

Neste sentido, as técnicas e metodologias geográficas 
apresentam-se como estratégicas para que direitos fundamentais 
possam ser fruídos por todos os cidadãos. Dentre as contribui-
ções, em espécie, que a ciência geográfica pode ofertar aos agen-
tes públicos responsáveis pela implementação de prestações po-
sitivas por parte do Estado estão: a) compreensão e leitura de 
cartas e mapas; b) interpretação de dados estatísticos; c) defini-
ção de conceitos ambientais; d) subsídios técnicos para a elabo-
ração de planos de desenvolvimento sociais e econômicos, urba-
nos e rurais; e) compreensão dos processos de produção do 

 
26 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 38. 
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espaço; f) interpretação de paisagens naturais; g) leituras sociais 
de fenômenos humanos; h) compreensão dos múltiplos aspectos 
relacionado ao fenômeno da globalização; i) utilização de técni-
cas de geoprocessamento e geoinformação; j) elaboração de es-
tudos e diagnósticos ambientais; l) mapeamentos de usos e ocu-
pações do espaço urbano e territorial; m) compreensão de termos 
como território e territorialidades; n) compreensão de termos 
como lugar e não-lugar, enfim, diversas outras habilidades, ex-
tremamente úteis à realização de direitos no território dos Esta-
dos.  

A falta de conexão entre estudos jurídicos e geográficos 
constitui um grave erro para qualquer Estado. De modo a ilustrar 
a importância estratégica dos conhecimentos geográficos para 
um Estado, basta recordar que o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) tem um papel central de suma importância 
na elaboração de políticas públicas nacionais, uma vez que os 
dados por si buscados e tratados são capazes de apresentar cená-
rios de condições sociais, econômicas, políticas e culturais in-
dispensáveis para o direcionamento das mesmas, alcançando-se 
resultados positivos com elevado grau de eficácia. 
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