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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão sobre os conceitos teóricos do geoprocessamento, buscando nas principais correntes do pensamento geográfico os fundamentos que podem ser utilizados para compreender esta nova disciplina científica.

MATERIAL E MÉTODOS

Busca de conceitos teóricos sobre geoprocessamento nas mais diversas referências, verificando a influência que as principais correntes do pensamento geográfico exercem sobre seus fundamentos. Tais conceitos servem como ponto de partida para a construção de uma base teórica que possa ajudar a compreender as definições hoje existentes. A principal inspiração para este trabalho são as definições vistas em sala de aula na disciplina de epistemologia da geografia. Na  seção abaixo o trabalho faz uma revisão sobre conceitos básicos do geoprocessamento e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), além disso é visto como as principais concepções da Geografia fundamentam o geoprocessamento. Por fim são apresentadas as conclusões.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

O termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica.  As ferramentas computacionais para a área de geoprocessamento são chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) [1], e permitem o gerenciamento de dados, processamento de imagens, produção de gráficos, modelagem espacial e visualização dos mais variados tipos de dados. Os SIG também tornam possível a automatização da produção de documentos cartográficos. Maguire [10], define SIG como "Sistemas computacionais capazes de capturar, armazenar, consultar, analisar e imprimir dados referenciados espacialmente em relação à superfície terrestre". Segundo Filho [7], no Brasil os termos Sistemas de Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica têm sido utilizados de maneira equivocada como sendo sinônimos, pois SIG é apenas uma ferramenta utilizada no geoprocessamento.
O desenvolvimento dos SIG sempre foi liderado por empresas comerciais que nunca tiveram preocupação com a base conceitual desta tecnologia. Como consequência disto existem no mercado softwares complexos e procedimentos mecanizados executados por usuários com pouco conhecimento teórico. A maior parte dos livros e cursos disponíveis diz respeito a algum tipo de software específico e não fornece uma visão dos fundamentos da aplicação. Alguns autores [2, 6] afirmam que a origem deste problema está na interdisciplinaridade da ciência do geoprocessamento.
Abaixo serão abordados cronologicamente os conceitos das principais correntes do pensamento geográfico, segundo Corrêa [5]. Algumas não têm uma influência direta no geoprocessamento, como o determinismo ambiental e o possibilismo, mas alguns dos seus conceitos ainda aparecem de uma forma ou de outra dissolvidos nos conceitos de geoprocessamento. Outras correntes como o método regional e a nova geografia são realmente a base para o geoprocessamento e os SIG atuais. A geografia crítica por sua vez aponta para uma futura e importante evolução desta tecnologia.
A geografia emerge como disciplina acadêmica a partir de 1870 e uma das primeiras correntes do pensamento geográfico a ser explicitada foi o determinismo ambiental. Segundo seus defensores as condições ambientais, principalmente as climáticas, ditam o comportamento do homem interferindo na sua capacidade de progredir, logo aqueles povos que estivessem localizados em áreas com clima favorável progrediriam com maior facilidade [5]. Em reação ao determinismo ambiental surge, na França, no final século XIX, outra corrente do pensamento geográfico: o possibilismo, que tem como motivação externa o confronto com a Alemanha. Esta corrente tem em Vidal de la Blache seu principal representante. De acordo com esta corrente a natureza passou a ser encarada como uma fornecedora de possibilidades para a modificação humana, e não determinando sua evolução, sendo o homem o principal agente geográfico. O legado destas duas correntes ao geoprocessamento aparece, por herança, dentro das outras correntes que serão vistas a seguir.
O método regional surgiu em oposição ao determinismo ambiental e ao possibilismo, nele a diferenciação de áreas não é vista a partir das relações entre o homem e a natureza, mas sim da integração de fenômenos heterogêneos em uma dada porção da superfície da terra. Esta corrente tem como seu principal representante Richard Hartshorne que propôs o conceito de "unicidade". A contribuição de Hartshorne serviu para dar suporte no geoprocessamento à formação do conceito de "unidades de área" (representados geometricamente por polígonos fechados) que delimita uma região em estudo e tem associado a essa região um conjunto de atributos. Estes atributos por sua vez geralmente encontram-se armazenados em um banco de dados relacional e podem ser consultados e relacionados com outras unidades de área [2]. Exemplos práticos desse conceito são os zoneamentos e caracterizações climáticas [13]. 
A nova geografia surge em meados da década de 50, após o fim da segunda grande guerra, dentro do contexto de recuperação econômica da Europa, da guerra fria, do desmantelamento dos impérios coloniais e do progresso tecnológico [5]. Esta corrente tem como base a busca da aplicação do método hipotético-dedutivo que caracteriza as ciências naturais nos estudos geográficos. Este método consiste na idéia de que existe uma realidade externa a nossa existência e esta realidade pode ser capturada utilizando princípios da lógica e da matemática. David Harvey [9] propunha uma aplicação dos paradigmas de generalização e refutação para os estudos geográficos. A nova geografia ao criticar a falta de teorias na geografia hartshorniana, passa a utilizar teorias disponíveis em outras disciplinas científicas como a física, química e biologia, para os estudos geográficos [4]. Os princípios e regras que caracterizam esta corrente são baseados em técnicas de análise espacial e geoestatística, utilização da geometria, adoção de certas analogias com as ciências da natureza  e emprego de princípios da economia burguesa. Oriundos da estatítica são os importantes conceitos de autocorrelação espacial [8] e as interpolações espaciais. Por ser contemporânea do computador foi nesta corrente que o suporte computacional à geografia começou a aparecer, e se materializar através do desenvolvimento dos primeiros SIG na década de 70. Apesar dessa forte relação, somente a partir dos anos 90 os SIG conseguem dispor de representações computacionais capazes de expressar os conceitos desta corrente geográfica. Problemas que levam em consideração o espaço e tempo ainda não podem ser resolvidos com facilidade pelas ferramentas atuais de SIG [2,6]. Um dos grandes desafios do geoprocessamento é o desenvolvimento de técnicas que sejam capazes de representar adequadamente fenômenos dinâmicos.
Fundamentada no materialismo histórico e na dialética marxista, durante as décadas de 70 e 80 (final dos 70 no Brasil), surge a geografia crítica que se opõem às correntes tradicionais da geografia. Foi proposta pelo francês Elisée Reclus e pelo russo Piotr Kropotkin, ambos anarquistas. Inicialmente esta escola não obteve expressão, submergida pela Geografia considerada oficial, ligada aos interesses dominantes [5]. Esta corrente do pensamento geográfico tem expoentes como David Harvey, que antes dedicava-se à nova geografia, e Milton Santos que desenvolveu conceitos extremamente relevantes sobre o espaço geográfico. Entre os avanços trazidos pela geografia crítica estão aqueles associados à questão da organização espacial e herdados da nova geografia. As contribuições da geografia crítica ao geoprocessamento aparecem no campo conceitual devido a dificuldade dos SIG atuais em representar a informação de natureza dinâmica. Um exemplo claro desta dificuldade são os conceitos "forma, função, estrutura e processo", desenvolvidos por Milton Santos [11]. Conforme [2], os SIG atuais podem caracterizar adequadamente a forma de organização do espaço, mas não a função de cada componente. Além disso, podem estabelecer a estrutura do espaço, mas não representar completamente a natureza dinâmica dos processos. Outro conceito importante abordado pelos geógrafos críticos foi o de "espaços de geometria variável" [3], que denotam conexões entre agentes econômicos e sociais que podem ocorrer de forma independente da contiguidade física das regiões. Devido ao fato dos SIG atuais utilizarem técnicas de análise espacial, baseadas nos conceitos de proximidade, o conceito de espaços de geometria variável expõe mais uma limitação destes sistemas. Em situação de mais difícil representação computacional está o conceito de "espaço como sistemas de objetos e sistemas de ações", também definido por Milton Santos [12]. Este conceito visa contrapor os objetos geográficos às ações humanas e processos físicos ao longo do tempo, tentando eliminar a noção estática do espaço [2]. As principais limitações na representação computacional deste conceito estão em modelar os "sistemas de objetos", os "sistemas de ações" e expressar as interações entre os mesmos. Os conceitos discutidos acima apresentam um mundo em constante transfomação, com relações complexas entre seus componentes. Este fato associado à natureza matemática do computador nos dá idéia da dificuldade de modelar tais conceitos. Ontologias, Sistemas Multiagentes e Representação do conhecimento são técnicas que podem apresentar condições para o desenvolvimento de modelos que representar estes conceitos.       


	4. CONCLUSÕES


Este artigo apresentou de forma resumida a contribuição das principais correntes do pensamento geográfico ao geoprocessamento e consequentemente aos SIG. Percebe-se claramente que os SIG atuais são fortemente inspirados nos conceitos da nova geografia, mas trazem consigo implicitamente os conceitos das correntes que a antecederam. Já a geografia crítica pontua questões que as futuras gerações de SIG deverão resolver. Ficou clara a lacuna nos SIG atuais quando tratamos de espaço e tempo, e a necessidade do desenvolvimento de tecnologias que possam dar suporte a teoria geográfica. Por fim destaca-se que apesar dos SIG atuais conseguirem resolver problemas considerados "simples", esta é uma tecnologia muito recente que vem avançando muito nos últimos anos. Logo acredita-se que nas próximas gerações estes sistemas já consigam modelar com mais realismo o espaço geográfico e as interações que o afetam.
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