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A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA: O CAMINHO DA ANÁLISE 

As interpretações e o trato da questão ambiental têm se intensificado desde as 

quatro últimas décadas do século XX. De fato a emergência desta questão constitui um 

desdobramento do debate sociedade-natureza, cujas raízes estão situadas na formação da 

racionalidade moderna, no modelo científico implementado nos séculos XVIII e XIX, e no 

conseqüente corte realizado entre ciência e filosofia, como demonstra Gonçalves (2000). 

Naquele momento, a ciência se afirma como via oficial e legítima de apreensão do 

mundo, agora essencialmente humano, antropocêntrico. A dúvida metódica cartesiana 

representou a negação do dogmatismo filosófico e da união pré-socrática homem-natureza 

(natureza enquanto physis, noção proveniente de Aristóteles). A natureza torna-se algo 

separado do homem, a qual pode agora ser dissecada3, conhecida e dominada. 

O cogito ergo sun cartesiano significava também, alinhado com o pensamento 

baconiano, “o penso, logo domino” aquilo que não sou, porque se aquilo que é percebido 

não me percebe, então sou eu quem percebe, e concebo. Sendo assim, a ação está 

próxima a mim, não àquilo que percebo. Posso conhecer aquilo que percebo. Numa 

clivagem cartesiana, conhecer é “ter o domínio sobre as propriedades e características de”. 

Se além do eu só resta um conjunto de coisas a serem conhecidas, porque temer? Essa 

construção lógica embasa o homem a buscar conhecer/dominar aquilo que não o é. 

De acordo com Abbagnano (1991-93). Descartes colocava que em momento algum 

ele tentou resolver o problema do homem, posto que essas eram angústias, 

questionamentos do homem-Descartes. Todavia ele esbarrou no problema do homem. E o 

interessante é que, essa cisão, entre homem e natureza, o mundo do ser pensante e 

dominante e o mundo das coisas a serem dominadas, traz problemas quando consideramos 

o sentido coletivo da vida humana.. 

                                                 
1 Graduando em Geografia bacharelado/UFS. eddjunior@yahoo.com.br 
2 Profª. Drª. - Orientadora DGE/UFS 
3 Esta discussão encontra-se em outro trabalho de Gonçalves, que será referenciada nos tópicos 
posteriores. Vide: GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. 5ª edição, 
São Paulo: Contexto, 1989. 
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Isto gera um desdobramento do pensamento cartesiano que se refere ao fato de 

nem todos os homens dominarem, embora pensem e existam. Do “penso, logo existo-

domino” deriva-se o “também penso e existo, mas sou dominado”. Esse é o alerta feito por 

Gonçalves (1989) quando ele demonstra que para pensar ecologicamente é preciso ir além 

do “meio” ambiente e pensá-lo por inteiro, articulando os conflitos de apropriação da 

natureza pelo homem, que é a própria natureza que tomou consciência de si. 

Isto deixa bem claro que o progresso sonhado pelos pensadores dos séculos XVII e 

XVIII não constituiu o progresso do homem e sim o progresso “de” homens. Tal fato é 

denunciado por Gonçalves (2000) quando enfatiza que a ciência possui uma dimensão 

histórica e que seus rumos são em parte os rumos dos cientistas que a produzem. 

Esta desigualdade no progresso dos homens revela a limitação da racionalidade 

científica, cuja fragilidade é alimentada pelo que Morbiolo (2003) denominou de estereótipo 

da sustentabilidade, ou seja, um barramento ideológico no progresso do conhecimento que 

gera a incapacidade da ciência em dar respostas ao mundo contemporâneo quanto à 

resolução das mazelas que se alastram pelo globo. E a partir da anulação de outras 

racionalidades possíveis – contrariando a necessidade humana de dar vazão ao desejo de 

conhecer, traço do pensamento aristotélico – mantém-se essa visão que dissocia natureza 

de sociedade. 

Assim, paralelamente aos progressos técnicos e científicos que se intensificaram no 

século XX, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, intensificam-se os problemas 

sociais a nível internacional além da “divulgação” (pelo aumento dos fluxos de informações) 

o que fez com que “o mundo”, ainda que com restrições, percebesse o agravamento das 

relações de dominação. Com isso, intensifica-se também a preocupação com “a natureza”, o 

que revela a fragilidade da visão de natureza e de sociedade como dois mundos distintos. 

Todavia, os esforços para explicar esse estado de coisas, representado pela crise da 

racionalidade que tem uma expressão exacerbada no ambientalismo, têm produzido, de 

modo geral, interpretações do ambiente que vão de críticas a estratégia de forjar um falso 

paradigma (o ambiente como uma farsa para intensificar a dominação do homem pelo 

homem) até exaltações a um naturalismo anti-racionalista (o ambiente como algo “benéfico” 

contraposto ao homem como “maléfico”). Tal leque interpretativo deriva de várias esferas, 

seja pela oficialização das noções de ambiente nos instrumentos legais das unidades da 

federação brasileira, ou ainda por produções artísticas, midiáticas como também científicas. 

Assim, percebe-se cada vez mais uma tendência a coroar o ambientalismo como um 

caminho para reverter esse agravamento dos problemas da humanidade. A propagação de 

estudos ligados ao ambiente se dá em vários campos da ciência. Associa-se o meio-

ambiente (termo mais propagado) a linhas de estudo diversas, que envolvem, dentre outros, 
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saberes da Pedagogia, Química, Biologia, da Medicina, da Física, Matemática, Agronomia, 

bem como suas ramificações como Biomedicina ou Físico-química, dentre outras áreas. 

Nesse conjunto de interpretações, a Geografia se insere de modo a produzir 

conflitos, tensões epistêmicas, donde emergem avanços e/ou recuos em relação ao 

problema da manutenção de uma visão segregacionista entre o natural e o social – 

intimamente ligada à crise da ciência na modernidade – da qual ela também é partícipe. 

Partícipe no sentido de que a leitura predominante que a Geografia realizou desde sua 

institucionalização até o contexto atual – em suas diferentes abordagens – foi orientada por 

concepções filosóficas de natureza distintas, o que sustentou também formulações 

diferenciadas para a imbricação da questão ambiental no âmbito das interpretações 

geográficas. 

A partir do exposto, o presente estudo buscou descobrir se, na articulação dialógica 

entre os discursos de geógrafos brasileiros, o ambiente pode ser considerado categoria de 

análise relevante ao pensar-fazer geográfico nacional, cuja referência temporal se estende 

desde os fins da década de 70 até os fins da década de 90. 

. 

BASES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

E a hermenêutica é isto: saber quanto fica, sempre, de não-dito 

quando se diz algo. (Gadamer apud Hermann, 2002:72) 

A opção metodológica deste estudo com vistas a interpretar os discursos geográficos 

com enfoque na questão ambiental fundamenta-se nas idéias de Martin Heidegger e Hans-

Georg Gadamer, numa perspectiva de busca compreensiva. De acordo com Melo e Souza 

(2003), a busca compreensiva está relacionada à interpretação dos textos referenciais 

seguindo um caminho que vai da visão externa dos fatos, construída pelo pesquisador, 

passando pelo diálogo com os autores (visões internas), observando as contradições entre 

eles, até a construção de uma nova interpretação. 

As origens do significado da hermenêutica remontam à mitologia grega, ao deus 

Hermes, considerado o deus-mensageiro que interpretava as mensagens de mundos 

distantes, tornando claro o desconhecido. Outra referência marcante à hermenêutica diz 

respeito à tradução de textos blíblicos quase sempre providos de metáforas que só o 

hermeneuta teria a capacidade de decifrar. De acordo com Hermann, 

desde a referência mitológica grega, a hermenêutica carrega 

consigo a idéia de tornar explícito o implícito, de descobrir a 
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mensagem, de torná-la compreensível, envolvendo a linguagem 

nesse processo. (HERMANN, 2002:24) 

Assim, esta escolha reside na necessidade do resgate das leituras de cada geógrafo 

em seu tempo, ou seja, surgidas/construídas num contexto histórico próprio. Segundo a 

mesma autora, a partir da hermenêutica é possível compreender a realidade vivente entre 

os homens em suas múltiplas manifestações: 

Para a reflexão hermenêutica todas as estruturas de sentido são 

concebidas como textos que podem ser interpretados, desde a 

natureza, passando pela arte, até as motivações conscientes ou 

inconscientes da ação humana. Disso decorre o caráter de 

generalização da hermenêutica, que a reafirma como uma 

capacidade compreensiva entre os homens. (op.cit.:51) 

Dois traços da proposta de Gadamer devem ser considerados na trajetória 

metodológica deste estudo: o significado da pergunta e o valor da linguagem. De acordo 

com Hermann, em hermenêutica a pergunta não encerra as possibilidades da resposta. Ela 

abre um caminho para o mundo de sentidos não apreensíveis pela lógica. A autora vai mais 

além ao afirmar que a pergunta representa para a hermenêutica o que a negatividade 

representa para a dialética. A finitude e a limitação vislumbradas na estrutura da 

negatividade também estão presentes na pergunta uma vez que introduz um “o saber que 

não se sabe”. (HERMANN, 2002:56). Assim, 

A primazia da pergunta para a essência do saber, de acordo com 

Gadamer, aponta, de maneira mais originária, a inadequação do 

método. Não há um método para ensinar a perguntar, e é 

justamente com Sócrates que se criam os seus pressupostos – o 

questionamento e a vontade e conhecer pressupõem um saber que 

não se sabe e as perguntas são conduzidas pela arte de 

desconcertar. (op.cit.:56) 

Todavia o valor da pergunta enquanto condição de abertura de horizontes só emerge 

dentro de uma compreensão de linguagem com valor dialógico. Esse constitui outro aspecto 

que merece atenção na obra gadameriana. De acordo com Hermann, Gadamer opõe a 

interpretação antropocêntrica uma ontologia lingüística, a partir da perspectiva de linguagem 

enquanto produção de acordos entre interlocutores. 

Quando a compreensão se converte em linguagem, realiza-se a 

consciência histórica. Por isso, para Gadamer, a linguagem é a 

marca da finitude humana. Ela não é só um recurso a mais entre 
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outros, mas toda nossa orientação no mundo está estruturada 

linguisticamente. Esse estar consciente da não-neutralidade da 

linguagem é chamado reflexão filosófica. A linguagem é o meio pelo 

qual se efetiva o entendimento a respeito de algo. (op.cit.:62) 

Essa valorização da linguagem também está presente no pensamento de M. Bakthin. 

Ao analisar a relação entre infância e linguagem, S. Souza (1994) vai demonstrar que o 

conceito de polifonia e uso da interação verbal como categoria básica do pensamento 

bakthiniano propõe outra visão de linguagem para além dos limites das grandes correntes 

teóricas da lingüística contemporânea, que valorizam a linguagem mais como um sistema 

de normas, separando-a de seu conteúdo ideológico e vivencial. Assim, expressa a autora: 

Para Bakthin, as relações dialógicas são [...] muito mais amplas, 

heterogêneas e complexas. Dois enunciados, distantes um do outro 

no tempo e no espaço, quando confrontados em relação ao seu 

sentido, podem revelar uma relação dialógicas são relações de 

sentido, quer seja entre os enunciados de um diálogo real e 

específico, quer seja no âmbito mais amplo do discurso das idéias 

criadas por vários autores ao longo do tempo e em espaços 

distintos. (S. SOUZA, 1994:100) 

A partir desta delimitação metodológica, foram selecionados os instrumentais de 

análise necessários à interpretação dos textos referenciais dos geógrafos brasileiros no 

período compreendido pelo estudo. 

Assim, no primeiro passo em direção a um levantamento bibliográfico, buscou-se 

identificar o estado da arte acerca da temática, abrangendo Teses, Dissertações, 

Monografias, Relatórios de pesquisa; anais de Eventos e Periódicos. Além da busca do 

estado da ate, foram levantadas obras de caráter metodológico com enfoque na 

hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, vislumbrada por Hermann (2002), bem como na 

análise de Discurso tendo por base a abordagem de M. Bakthin analisada por S. Souza 

(1994). 

A partir da análise dos discursos procedeu-se a extração/identificação de unidades 

de significado denominadas mêmes, com ancoragem na metodologia proposta por 

Szymanski (2002). As mêmes constituem unidades mínimas presentes em um discurso ou 

unidades de significado, portadoras de sentido próprio e culturalmente difundidas por uma 

coletividade ou por grupos específicos ao longo de sua história (MOURÃO apud MELO e 

SOUZA, 2003). 
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Com bases nas mêmes, buscou-se ainda estabelecer diálogos com teóricos em nível 

nacional, de caráter presencial ou em meio virtual, com o propósito de tratar sobre 

discussões por eles levantadas em textos referenciais no período compreendido pelo 

estudo. 

Nesse sentido foi possível estabelecer um diálogo presencial com dois autores: Carlos 

Augusto de Figueiredo Monteiro e Francisco Mendonça. As entrevistas foram realizadas 

paralelamente ao acontecimento do VI Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, no 

dia 14 de outubro de 2004, em Aracaju-SE. A partir desse contato, em profundidade de 20 e 

40 minutos aproximadamente, foi possível clarificar algumas questões no tocante aos 

sentidos de ambiente vislumbrado por ambos. 

A compreensão dos sentidos de ambiente vislumbrados pelos autores escolhidos 

tornou-se mais próxima a partir da construção de um quadro bibliográfico dos textos 

referenciais. O quadro bibliográfico consistiu na extração da bibliografia citada nos textos 

referenciais, donde foi possível observar em quais leituras os autores se embasaram e, 

principalmente, como textos em comum foram articulados em discursos distintos, 

contribuindo para uma melhor visualização do repertório bibliográfico que permeou a 

construção de cada texto a seu tempo Assim, o quadro contribuiu para melhor compreender 

como se deram as ramificações do ambiente nos discursos ao longo das décadas 

abrangidas pelo estudo. 

O quadro bibliográfico, por sua vez, contribuiu para a elaboração de quadros 

representacionais, onde foi possível perceber com mais clareza as matrizes epistemológicas 

de cada abordagem e a forma e intensidade com que usavam a noção de ambiente na 

leitura de mundo. Para a elaboração desse documento, foram utilizados softwares gráficos 

como Auto CAD e Corel Draw. As bases cartográficas necessárias serão obtidas em Atlas 

eletrônicos bem como em bases de dados cartográficos como o servidor de mapas do IBGE. 

A partir do entrecruzamento das abordagens sobre o ambiente, presentes no quadro 

representacional foram elaboradas redes conceituais identificando as relações entre essas 

abordagens ambientais, as aproximações e distanciamentos entre os autores, e 

identificando como se deu a irradiação dessas abordagens pelo Brasil. Para a elaboração 

das redes foi utilizado, além dos softwares citados no tópico anterior, o editor de textos 

Microsoft Word. 

É importante enfatizar que o uso de instrumentais baseados em representações 

espaciais ou semióticas – nesse caso os quadros representacionais e as redes conceituais – 

não tem como propósito substituir a discussão textual. Todavia compreende um esforço em 

reconhecer o valor da síntese não como resumo de um conhecimento ou como a junção de 
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“retalhos teóricos”, mas como uma tentativa de tornar mais claro ao leitor-intérprete as 

trajetórias do pensamento do pesquisador na trajetória da construção da pesquisa. 

A partir desse percurso metodológico, a relevância deste estudo está relacionada, 

portanto, à necessidade de compreender até que ponto o ambiente esteve imbricado nos 

discursos geográficos assumindo relevos diferenciados balizados pelo contexto histórico e, 

assim, buscando contribuir para a ampliação da discussão e da participação da geografia na 

produção de sentido, principalmente sobre um tema-chave para o desvendamento do corte 

aparente entre sociedade e natureza, e que transita entre modismos ecológicos e reflexões 

filosóficas sobre o mundo contemporâneo. 

GEOGRAFIA E AMBIENTE: PRIMÓRDIOS DA DISCUSSÃO 

Durante as décadas de 60 e 70, ocorre a emergência política, no cenário 

internacional, de uma série de movimentos sociais, dentre os quais o ecológico. O 

movimento ecológico surge num contexto em que as reivindicações se identificavam de um 

modo ou de outro com o socialismo. A crítica ao capitalismo tinha como eixo o movimento 

operário. Suas maiores conquistas do ponto de vista dos direitos do trabalhador trouxeram 

também a necessidade e a institucionalização do movimento, o que por sua vez, num efeito 

inverso, contribui para a redução significativa da participação dos trabalhadores 

(centralização e burocratização). 

Nesse sentido Gonçalves demonstra que esses movimentos diferem do movimento 

geral operário, uma vez que “não criticam exclusivamente o modo de produção, mas 

fundamentalmente, o modo de vida.” (1989:11). Isto revela uma nítida mudança na escala 

de ação reivindicatória. 

Da oposição leste-oeste, a crença da esquerda política calcava-se no anti-

imperialismo, em que a nação cubana era vista como uma alternativa de re-organização 

social. E nesse contexto da guerra fria o Brasil se insere de maneira defender, a partir da 

política do governo, um “verdadeiro nacionalismo” balizado na abertura para a modernidade. 

A questão social (o plano social) do lugar dá lugar à questão técnico-econômico-

desenvolvimentista. É desse modo que a industrialização se acentua no Brasil juntamente 

com a crença de que o país entraria numa era de desenvolvimento sem precedentes. 

E aí o autor insere um ponto-chave na discussão, que se refere à negação do valor 

da diversidade de relações do/no ambiente, fazendo-se sentir o poder do um. 

A herança escravocrata da elite brasileira se manifestava numa 

visão extremamente preconceituosa em relação ao povo, que seria 

‘despreparado’. Quanto ao latifúndio, bastava o desmatamento e a 
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ampliação da área cultivada para se obter o aumento de produção e 

isto nos levou a uma tradição de pouco respeito pela conservação 

dos recursos naturais, a não ser nas letras dos hinos e nos símbolos 

da nacionalidade.” (GONÇALVES, 1989, p.14) 

Esta visão dominante, donde partia a repressão político-econômica a qualquer tipo 

de critica, marcou decisivamente vários campos do saber acadêmico, a partir das 

estratégias de dissolução de um pensamento libertário – chamado de subversivo – bem 

como da necessidade de “justificativas plausíveis” também influenciadas por esse meio 

acadêmico. Era necessário convencer a população brasileira de que o crescimento 

econômico seria o primeiro passo para a redução das desigualdades sociais brasileiras – 

crescer para (des)envolver. 

Desta forma, tornou-se bem convincente a necessidade de uma nova dose daquela 

atmosfera positiva presente no século XIX que buscava demonstrar o perfeito 

funcionamento da sociedade rumo ao desenvolvimento pleno, tão vislumbrada no 

positivismo. 

Assim o neo-positivismo, a partir do horizonte lógico-formal, proporcionou a 

construção dessas justificativas plausíveis. No caso da Geografia, e nesse caso entenda-se 

a perspectiva dominante, o principal trabalho era justificar as apropriações do espaço pelo 

capital, e isto seria elaborado a partir da análise funcional deste espaço. Desta forma a 

Geografia estaria explicando ao povo brasileiro, “despreparado”, suas próprias condições de 

vida e lhes prometendo retorno social. P. Gomes, ao tratar do horizonte lógico-formal, 

destaca o pensamento de Harvey quanto à análise funcional: 

A análise funcional, por sua vez, é parcial, por privilegiar somente 

uma relação entre os fenômenos, a da função, entre todas as outras 

existentes. Desta forma, a apresentação do problema da explicação 

em geografia, para D. harvey, acentua a primazia da análise 

sistêmica como o meio mais adaptado e mais de acordo com a 

revolução metodológica na geografia.(P. GOMES, 1996: 266) 

A este caráter sistêmico de natureza é possível articular um valor externalizado 

enfatizado por Casseti. Este autor busca demonstrar que a natureza externalizada se 

caracterizou 

como forma de natureza hostil, que tinha uma função social de 

legitimar o ataque à natureza, conforme pode ser evidenciado pelo 

próprio principio baconiano. Como se sabe, além de legitimar o 

ataque ou a “dominação” da natureza, tal concepção promove a 
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alienação do trabalhador com relação à própria natureza, uma vez 

que o exime do processo produtivo. (CASSETI, 1991:4) 

Deste modo, o poder instrumental da geografia, tão denunciado por Lacoste, cujo 

esforço é reconhecido por Mendonça (1984), quase sempre se fazia exercer a partir de uma 

visão de natureza também instrumental. A apropriação da natureza desprovida de sentido 

(natura naturans) era justificada a partir de potencialidades apontadas em análises 

espaciais. 

Essa perspectiva geográfica se estende até os fins dos anos 70 de forma dominante. 

Todavia, as críticas ao enfoque teórico-metodológico desta Nova Geografia começavam a 

emergir com força, sobretudo nos Encontros de Geógrafos em âmbito nacional realizados 

pela AGB. 

Nessa direção, as discussões ocorridas no 3º Encontro de Geógrafos da AGB 

representaram um momento de tensões político-epistemológicas, cujas discussões giravam 

em torno da crítica à manutenção da dicotomia físico–humano calcada numa leitura de 

natureza dissociada de sociedade, visão também compartilhada por Manssano: 

O início do debate da crise recente aconteceu nos anos sessenta e 

vem se desenvolvendo até hoje. Um dos principais espaços para o 

debate e o embate de e idéias sobre a crise da Geografia têm sido 

os Encontros nacionais de Geógrafos Brasileiros, realizados pela 

AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros. (MANSSANO, 

1998:94) 

Nessa atmosfera de críticas dois trabalhos foram de extrema importância para as 

discussões. Um deles, apresentado por Monteiro, buscou fazer uma avaliação da produção 

geográfica brasileira desde a implantação do primeiro curso de Geografia no Brasil, em 1934 

até então. A partir deste documento, Monteiro buscou uma reflexão filosófica sobre a crise 

da geografia, a partir de uma crítica ao fazer geográfico tradicional e quantitativo, apontando 

a necessidade de romper com a visão segregacionista de natureza. 

O segundo trabalho, apresentado por Gonçalves, foi intitulado A Geografia está em 

crise. Viva a Geografia! A exclamação contida no título original demonstra como o autor 

considerava que o momento de crise da geografia poderia constituir o ponto de apoio para 

repensar a relação homem-meio para além da dicotomia tão presente nos trabalhos até 

então realizados. Assim, se pronuncia o autor: 
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Se não percebermos a natureza da crise que ora atravessamos, 

produziremos uma nova ‘visão’ que correrá o risco de exercer uma 

nova hegemonia não pelos problemas que efetivamente coloca, mas 

porque simplesmente será nova e produzirá novos modismos e 

novos papas muito bem instalados nos altares das academias e 

instituições oficiais. (GONÇALVES apud MANSSANO, 1998:94). 

Aqui o autor chama atenção para os riscos contidos na formulação da Nova 

Geografia, posto que o estatuto de “nova” lhe conferiu um poder hegemônico sobre as 

abordagens anteriores. A partir dessa reflexão é possível notar que, tal como demonstrou P. 

Gomes (1996), a Nova Geografia se impõe com esse rótulo seguindo a mesma trajetória do 

mito da modernidade, uma vez que a estrutura do mito pressupõe três características: o 

caráter de ruptura (nesse caso a ruptura com a tradição), a imposição do novo (o que 

conferiu à Geografia Regional o rótulo de clássica ou tradicional em contraposição à 

“moderna” e Nova Geografia) e a pretensão de alcançar a totalidade (nesse caso a 

universalidade do método e da linguagem). 

Estas obras buscaram evidenciar a importância de transpor as barreiras do 

reducionismo científico contido na manutenção da objetividade e neutralidade do 

pesquisador, tão presentes nas análises espaciais. Um aspecto importante a se destacar é o 

fato de que esses textos vislumbram outra visão de ambiente que difere muito da visão 

quantitativista e mesmo de uma “geografia universal” (op.cit.:223). Ao abordar o problema 

da visão segregacionista que opõe sociedade (sujeito) à natureza (objeto) é possível 

entender que o ambiente apreendido pela lógica-formal, ou mesmo aquele das grandes 

monografias regionais, constituiu sempre algo sobre o qual se fala. Daí o caráter explicativo 

da natureza contido nos estudos do meio e nas expedições geográficas. 

Nos trabalhos até então realizados, explicar o ambiente consistia, num imperativo 

geográfico, em caracterizá-lo; sua apreensão se fazia mediante a frieza do método, que era 

entendida como clareza e legitimidade científica. O que se tinha era sempre uma explicação 

do ambiente, ainda que de caráter sistêmico, considerando as relações entre os seres 

componentes desse ambiente, mas assumindo um lugar que qualquer outra temática 

poderia assumir. 

Somente a partir dessa ‘conclamação’ ao retorno à filosofia, que atuaria na abertura 

do leque geográfico, é que o ambiente passaria a ser valorizado enquanto um caminho pelo 

qual se poderia fazer uma leitura de mundo, a partir de sua incorporação enquanto categoria 

geográfica. São estas as questões tocantes ao ambiente que emergem dos discursos 

desses dois geógrafos. 
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Todavia essa emergência teve suas limitações fundadas, sobretudo em dois 

aspectos. Primeiramente pela intensidade com que os geógrafos “partidários” (no sentido de 

“compartilhadores”) do horizonte filosófico do materialismo histórico dialético mergulharam 

na negação da existência de quaisquer contribuições da Nova Geografia e da Geografia 

Regional à ciência geográfica. Outro fator está associado às próprias tensões políticas do 

momento. Como o estado brasileiro se servia muito bem do quantitativismo como 

instrumento de ação-intervenção e justificativa do status quo, não era interessante pensar 

numa reorientação filosófica donde fosse possível se desdobrarem ideais que fizessem ruir 

esses interesses dominantes. 

Assim, por conta da intrínseca relação entre ciência e política, a irradiação dessas 

leituras geográficas reorientadas para além do caráter meramente instrumental só se 

desenvolveria sob condições políticas propícias. 

Diante desse contexto, somente no decorrer dos 80, com a redemocratização 

brasileira ou reabertura política, é que se ramificarão determinados conteúdos dos sentidos 

de ambiente presentes nos textos de Gonçalves e Monteiro, além de outros geógrafos, 

inclusive a própria persistência teórico-metodológica desses dois autores, e o reenvio 

desses sentidos de ambiente a partir da publicação de outros textos sobre a questão. 

AMBIENTE E LUTAS SOCIAIS: ONDE FICAM OS GEÓGRAFOS? 

Embora as reflexões que alavancaram o debate, como expôs Manssano, tenham sido 

as observações desse trabalho realizado em 1978 e publicado em 1980, é em sua obra 

Geografia & Ambiente (1984), publicado na revista Orientação, do Instituto de Geografia da 

USP, que podemos encontrar os traços de uma proposta mais explícita. Este intervalo de 

seis anos reflete a passagem de um tensionamento político para um processo denominado 

redemocratização brasileira que, embora controverso, evidenciava já a presenças daquelas 

condições políticas propícias anteriormente citadas. 

Sua abordagem busca estabelecer um diálogo com ciências como a física, 

contrapondo-se de início - de modo mais abrangente – ao fosso que separa o natural e o 

social, ao qual ele chamou de oposição desagregativa. 

Em diálogo recente, Monteiro enfatiza a possibilidade de vislumbrar uma 

inseparabilidade entre sociedade e natureza: 

quando eu escrevi A Questão Ambiental no Brasil, que também é 

uma obra que já ta esgotadíssima, e que não é muito conhecida, eu 

termino dizendo que a questão ambiental e a questão social são 
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fatos de uma mesma moeda, estão sempre relacionadas, 

principalmente aqui no Brasil. (MONTEIRO, 2004) 

Esta oposição desagregativa, se agrava, a seu ver, por atingir três níveis de atuação 

geográfica: o nível acadêmico, a partir de alterações nas estruturas curriculares orientadas 

para uma sobreposição de disciplinas humanas a disciplinas físicas; o nível profissional, 

sobretudo a partir do enfoque dado pelo IBGE aos geógrafos considerados humanos 

(analistas de sistema), e a vinculação dos ditos geógrafos físicos à Superintendência dos 

Recursos Naturais – SUPREN (1973) e posteriormente da DNPM; o nível educativo, onde 

se discutia a participação da geografia na elaboração dos conteúdos programáticos, com o 

fim das disciplinas de Estudos Sociais e o retorno da Geografia. 

A tese de Monteiro está assentada numa perspectiva de ambiente, e as possibilidades 

de construir uma cosmogonia baseada em princípios de relatividade, incerteza, 

complementaridade e sinconicidade (tão bem desenvolvidos pela física moderna) põem em 

xeque o próprio mecanicismo cartesiano. Para este geógrafo, a transcendência das 

limitações da racionalidade reside num reencontro entre ciência e filosofia, fatos e valores, 

fé e razão. De outro modo, aponta para a revalorização da dimensão imaterial/abstrata da 

natureza e da importância de uma metafísica no desenvolvimento do saber geográfico. 

O valor da metafísica aqui se aproxima bastante da reflexão de Omnés cujo sentido foi 

resgatado por Morbiolo. Nesse sentido, podemos pensar a metafísica não como uma volta à 

exaltação da natureza-divina nos moldes da Antiguidade, mas no sentido de 

ir além daquilo que a Ciência conjectura objetivamente; não 

estagnar a capacidade racional, mas exercê-la com maior 

profundidade na busca das respostas almejadas como sentido para 

a vida humana. (MORBIOLO, 2002:82) 

Outro aspecto relevante em sua abordagem é a valorização dos esforços da Geografia 

Quantitativa no sentido de enxergar o caráter revolucionário do método diante das grandes 

monografias regionais que marcaram a geografia durante várias décadas. Por esta razão, 

Monteiro se debruça sobre a abordagem sistêmica donde desenvolve seus sentidos de 

ambiente a partir dos geossistemas. 

Nessa trajetória das lutas sociais, outra notável referência vem de Mendonça (1984). 

Este autor reconhece que “o tratamento da temática ambiental é, por assim dizer, atividade 

bastante complexa do ponto de vista teórico e mais ainda do ponto de vista da práxis.” 

(1984:70) Ele compartilha da emergência do paradigma ecológico como via de 

democratização dos usos da natureza, chamando atenção para um aspecto denunciado por 
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vários geógrafos (e outros estudiosos) quanto às diferenças de prioridade quando se 

considera a dupla realidade “desenvolvido” x “subdesenvolvido”. Segundo o autor: 

É preciso, primeiramente, resgatar o mínimo necessário à 

sobrevivência de cada um e a condição de cidadania, absurdamente 

seqüestrada por uma minoria hereditariamente no poder. Falar de 

meio ambiente em tal contexto não tem nenhuma ressonância. 

(op.cit.:71) 

Tal cuidado explicitado por Mendonça é necessário tanto para ir além de um 

ecologismo biocêntrico como para impedir a proliferação de discursos desenvolvimentistas 

internacionais quanto a uma incapacidade do subdesenvolvimento de decidir sobre os 

destinos do ambiente. 

Aqui o sentido de ambiente se articula com a noção de território. Na medida em que 

focaliza a democratização dos usos da natureza, o autor perpassa pela questão dos 

conflitos de apropriação. 

Além disso, considerar a dupla realidade (subdesenvolvido x desenvolvido) consiste 

em revisar o modelo de desenvolvimento. Pois não se trata de democratizar um direito 

mundial de consumir, dando a possibilidade a todos de serem “modernos”. O fato consiste 

numa revisão dessa modernidade: 

Todo mundo da Terra, hoje 6 bilhões e 100 milhões...se todo mundo 

tiver geladeira, DVD, ar condicionado, carro, computador, etc...Meu 

amigo! Tá claro que a natureza “benéfica” e “maravilhosa” não dá 

conta, porque não dá produção pra todo mundo. (2004) 

Cinco anos após a publicação de Monteiro, Gomes (1988) publica um texto que propõe 

trabalhar a essência da questão ambiental a partir da valorização de dimensões de lutas, 

que corresponde aos planos da ciência da economia, da política, da ideologia, da ética e da 

estética, sendo a luta política a dimensão de destaque, posto que esta envolve decisões e 

soluções de cunho geral. 

O autor assinala a interligação entre o natural e o social a partir de uma concepção de 

“vivência sócio natural”, valorizando a dimensão ecológica, quando afirma: 

A ecologização das ciências e das técnicas contemporâneas é 

imprescindível para o advento do desenvolvimento em nosso 

espaço geográfico de vivência sócio-natural. (op.cit.:45). 

 1599



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

A necessidade de construir essa vivência sócio-natural fundamentada na ciência 

constitui um esforço contra a simplificação da questão muitas vezes pretendida por práticas 

reducionistas. Segundo o autor: 

A condução científica no contexto da questão ambiental é de 

significativa importância, a fim de desmistificar posturas subjetivas 

de caráter eminentemente praticistas, as quais tanto ao nível de 

captação da realidade objetiva quanto a do encaminhamento de 

propostas de soluções, permanecem na superficialidade dos 

fenômenos (aparência) e não atingem a natureza dos mesmos 

(essência). (op.cit.: 45) 

Aspecto interessante de sua abordagem reside na consideração de uma luta estética, 

sobre a qual demonstra a importância da sensibilidade humana: 

Fazer avançar o nosso grau de sensibilidade perante a natureza é 

deveras significativo, não com o intuito de divizá-la mas sim para 

entendermos que nós somos parte dessa primeira natureza e sem a 

qual não teríamos a mínima possibilidade de sobrevivência.” (op.cit.: 

49) 

Por fim a clareza de seu pensamento se reflete na explicitação da necessidade de 

transpor a dicotomia, quando assinala que “é necessário que a nossa categoria supere a 

visão dicotômica da Geografia, pois, assim procedendo, é que teremos condições efetivas 

de dominar a amplitude interdependente do complexo Homem-Natureza.” (op.cit.) 

Além do exposto, outra questão que se deve considerar, segundo Gomes é o valor da 

interdisciplinaridade, não como uma opção que pode ser acrescentada na compreensão do 

ambiente com, mas como a verdadeira condição para assumi-lo na compreensão, e nesse 

caso suas idéias se alinham com o pensamento de Monteiro, o qual ele [o ambiente] já traz 

isso – seria como dizer que ambiente enquanto categoria pressupõe interdisciplinaridade. 

Segundo este autor, 

Parece já haver um certo consenso que ela [a questão ambiental] é 

de tal modo abrangente que só poderá estar aberta à investigação 

de vários campos do saber. (MONTEIRO, 1999:11) 

Embora enfatize que a Geografia constituiu a primeira ciência a tratar o meio ambiente 

de forma integralizante, Mendonça também questiona a validade/capacidade da geografia 

assumir o rótulo de toda responsabilidade ambiental. 
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No âmbito da valorização das lutas ecológicas e sociais, outra referência consiste na 

obra de Gonçalves (1989), onde um dos aspectos mais importantes consiste na relação do 

movimento ecológico com outros movimentos sociais. A esse respeito Gonçalves tenta 

demonstra a ausência de um “corpo ecológico” em torno do qual se pudesse gravitar com 

mais clareza e precisar os limites desse movimento: 

E o movimento ecológico? Existe uma condição social ecológica? 

Aqui talvez se imponha uma maior precisão no que estou chamando 

de condição social. Ela diz respeito, entre outras coisas, ao modo 

como a sociedade, ao instituir suas relações, conforma o corpo dos 

indivíduos. Há um corpo operário, camponês, indígena, mulher, 

negro, homossexual e jovem, por exemplo. Não há um corpo 

ecológico enquanto condição social. Não há, para o movimento 

ecológico, essa base objetiva, produzida e instituída socialmente 

através de lutas. Essa é uma diferença extremamente significativa: o 

movimento ecológico é mais difuso, não apreensível do mesmo 

modo que os demais corpos que se movimentam social e 

politicamente.”(p.14) 

A relevância dessa observação para o sentido de ambiente vislumbrado pelo autor 

reside no fato de que a ausência desse corpo, embora pareça um sinal de fraqueza, ocorre 

justamente porque o ecológico perpassa todos os outros corpos sociais, ao passo que o 

ecológico, mesmo objetivamente, não exclui nenhum corpo. Ora, ele perpassa todos os 

corpos porque diz respeito a própria co-existência dos homens no ambiente. Assim essa 

condição social ecológica opera dialogicamente com outras lutas sociais. Como o 

movimento indígena ou operário podem não ser ecológicos? 

Embora o corpo social operário tenha suas bases na crítica ao modo de produção, 

quando surge um sentido de ambiente que vislumbre o homem como natureza que tomou 

consciência de si, então a produção operária assume seu caráter de produção natural, 

porque é uma produção da natureza consciente. E se o ecológico surge para se fazer ver 

essa realidade, então isso reforça a própria luta social. As lutas ecológicas renovam as 

forças das lutas sociais na medida em que agem na valorização dos sentidos produzidos 

pelo homem. 

A propagação do materialismo histórico dialético fez emergir com força o movimento 

crítico. Nesse período há uma aproximação muito grande da geografia com a Sociologia, 

Antropologia, acentuando-se os limites entre escolas de Geografia. 
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Essa re-orientação na abordagem geográfica se fez sentir, com efeito, no plano da 

representatividade da Associação de Geógrafos Brasileiros. Sabe-se que as principais 

tensões se irradiavam do sudeste brasileiro para o restante do Brasil. Essa irradiação foi a 

grande responsável pela reativação e abertura de várias seções locais e mesmo pela re-

orientação político-epistemológica de outras seções em atividade. 

Em diálogo recente com Mendonça (2004), ele descreve o quadro político brasileiro e 

demonstra a força com que as AGB’s se alinharam em direção à valorização do 

materialismo histórico dialético. A seu ver, houve um aspecto negativo na forma como essa 

propagação se deu, posto que se pretendia uma uniformização epistemológica.em que 

todos deveriam se engajar. Tal tentativa, embora tenha dificultado em muito as discussões 

sobre a validade do ambiente, não se sobrepôs às nuanças intelectuais dos geógrafos 

críticos. 

Tanto o é que a leitura do ambiente em Gonçalves (1989) busca valorizar o retorno à 

relação intrínseca entre fé e razão, fatos e valores, espírito e matéria, enfim, pares que 

demonstram o corte realizado na constituição da racionalidade moderna e que somente o 

aprofundamento das discussões filosóficas irão permitir vislumbrar o ambiente como uma 

possibilidade de dissolver esses pares e consequentemente a dicotomia físico-humano. 

QUESTÃO AMBIENTAL E GEOGRAFIA: ENTRE MODISMOS ECOLÓGICOS E REFLEXÕES 

FILOSÓFICAS 

Durante a década de 80, os geógrafos buscaram desenvolver suas abordagens 

geográficas tentando orientar suas visões de ambiente tendo por base algumas das 

categorias centrais da geografia. Na década de 90 há uma intensificação no discurso 

ambiental, sobretudo diante ECO-92, a segunda CNUMAD – Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que gerou uma série de polêmicas 

relacionadas a não assinatura do protocolo pelos Estados Unidos. 

Além disso, em relação à primeira CNUMAD, realizada em Estocolmo, em 1972, na 

ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, não houve um avanço das propostas, detectando-se, 

muito pelo contrário, que os níveis de degradação não tinham reduzido desde a primeira 

Conferência. 

Um aspecto relevante diante de toda essa movimentação consistiu numa maior 

participação da população civil, através da presença de um número significativo de ONG’s – 

Organizações Não-governamentais e Movimentos Sociais reunidos numa conferência 
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paralela , o Fórum Global, onde buscavam enfatizar a ineficácia dos acordos estabelecidos 

na CNUMAD bem como traçar estratégias de lutas ecológicas. 

Este representa um momento de intensa apropriação da temática ambiental, 

sobretudo pela mídia. É quando se intensificam também o discurso sobre sustentabilidade. 

Nesse ínterim, se propaga também a visão de que os problemas ambientais e os problemas 

sociais merecem a mesma atenção. 

Neste momento histórico, outro texto que emerge com um sentido de ambiente 

consiste na abordagem de Casseti. Este autor parece vislumbrar uma perspectiva de 

natureza enquanto unificada, discussão encontrada em Marx e associada à 

interdependência sociedade-natureza. A natureza unificada seria resultante da passagem 

histórica de uma natureza considerada “natural” (natura naturans) ou primeira natureza, para 

uma natureza definida pelo trabalho material (natura naturata) ou segunda natureza. 

Nesse sentido, 

A acumulação do capital na produção capitalista responde pela 

natureza universal da produção. É nesse processo de apropriação e 

transformação da natureza, com o intuito de produzir cada vez mais 

que se evidencia o processo de dilapidação do próprio ambiente. 

(op.cit.8) 

Assim, Casseti valoriza o sentido de ambiente com enfoque no espaço social, mas o 

faz com uma maior ênfase na sociedade, propondo uma articulação entre o apelo à 

consciência coletiva e a luta política, com a valorização da ampliação do poder decisório das 

forças produtivas: 

Em síntese, a questão ambiental é antes de tudo um problema 

social, intensamente agravado com a divisão do trabalho e, por 

conseguinte, com a conversão da forma de apropriação da natureza 

de valor-de-uso para valor-de-troca, instituída a partir da lógica 

capitalista. (op.cit.:22) 

Essa ênfase pode ser observada no momento em que ele, de modo muito incisivo 

expõe que a questão ambiental é “antes de tudo” social. Associando esta ênfase à escala 

das forças produtivas, corre-se o risco de limitar a luta ecológica à luta operária. Nesse 

sentido, resgatando-se a relação entre luta ecológica e lutas sociais em Gonçalves, é 

possível perceber que o ecológico circunscreve as outras esferas e pode ser entendido 

como um ponto de encontro entre as diversas lutas sociais. E, nesse caso, seria possível 

afirmar que o risco da abordagem de Casseti reside numa incompatibilidade entre a macro-
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escala da luta contra o modo de produção e a micro-escala das lutas contra o modo de vida 

permeado pelo modo de produção. 

Na construção do sentido de ambiente alguns autores fazem necessária uma 

revisão/avaliação dos enfoques ambientais vislumbrados até então pelos geógrafos, 

resgatando de certa forma uma espécie de “atitude fundante” de Monteiro na 3º Assembléia 

de Geógrafos, quando seu estudo apontava para uma avaliação e uma reflexão sobre as 

tendências. 

Nesse sentido, Coelho Netto inicia sua discussão destacando que as recentes visões 

da questão ambiental no Brasil são refletidas nos campos legislativo e educativo (sendo 

também balizadas por ele)4. Coelho Netto expõe que essas interpretações apresentam um 

traço em comum, que se refere à visão de ambiente como conjunto de fatores físicos, 

tocando, de certo modo no problema da separação natural x social: 

Reunindo os exemplos citados [...] fica claro que ainda prevalece uma 

concepção legal de ambiente como um conjunto de fatores físicos, tanto 

de natureza abiótica (GEO) como de natureza biótica (BIO), ou seja, 

geo-biofísico. (COELHO NETTO, 1995:48) 

Segundo a autora, a concepção acadêmica de ambiente passa a ser mais integrativa a 

partir da década de 80 e cita Gutman como um dos primeiros sinais dessa mudança, em 

que o autor concebe meio ambiente enquanto um ponto de encontro das esferas 

sócio/cultural/biofísico/geofísico, se pretendendo uma abordagem mais integradora no 

tocante à relação sociedade-natureza. 

A referência a Gutman demonstra aproximações com sua formulação de ambiente. 

Coelho Netto compartilha de uma visão sistêmica de ambiente que se articula com a noção 

de paisagem. Para esta autora, 

Ao abordarmos os estudos ambientais, seguindo uma visão sistêmica, 

ou melhor, dizendo, ecossistêmica (eco=casa/habitat=ambiente), 

focalizando a estruturação, a funcionalidade e as mudanças que 

ocorrem numa determinada paisagem e durante um certo período de 

tempo, estamos focalizando a interface Geografia-Ecologia, ou seja um 

campo multi e inter-disciplinar que é denominado geoecologia (segundo 

a escola alemã) ou Ecologia da Paisagem (segundo a escola norte-

americana). (COELHO NETO, 995:52) 

                                                 
4 Para efeito de análise, a autora destaca a definição de meio ambiente contida no minidicionário 
Aurélio de Língua Português – bastante utilizada nas escolas – e cinco instrumentos de regulação da 
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Aqui a autora estabelece uma conexão com Monteiro (1984) e Gomes (1988) no 

sentido do valor do interdisciplinar como inerente a um sentido mais amplo de ambiente. 

Outro esforço foi empreendido por Corrêa (1997), o que levou o autor a pensar numa 

“matriz” formada pelo cruzamento entre três vias geográficas (Escola da Paisagem, 

Geografia Regional e Espacialidade) e cinco vetores epistemológicos (positivismo, 

historicismo, positivismo lógico, materialismo histórico dialético e filosofias do significado). 

Corrêa também parte de uma perspectiva sistêmica, porém o faz pela via da 

espacialidade. Assim o autor articula ambiente e espacialidade. 

De acordo com Haesbaert (2002:142), o ambiente como categoria geográfica teve 

lugar tanto na Geografia Física quanto na Geografia Cultural, sendo, porém, aquela a 

abordagem geográfica em que houve maior destaque. Isto conferiu ao trato da questão 

ambiental o predomínio de algumas características, como o caráter objetivo, o privilégio da 

dimensão natural, um enfoque na relação sociedade-natureza “desproporcional” (forte, às 

vezes fraco no sentido da sociedade), a lógica zonal e, por fim, pouca ênfase nos 

processos/dinâmicas/fluxos. 

Nesse mosaico de pensamentos sobre o ambiente, é importante perceber que, 

embora tenha assumido contornos distintos, no sentido de ora estar vinculado ao lugar, ora 

ao território, ora ao espaço, a valorização do ambiente presentes nos discursos alertaram 

para a necessidade de se ter base filosófica, sob pena de ser tornar um discurso vazio, um 

modismo. Isto demonstra também que o papel do ambiente se define, no limite, nas 

possibilidades de dissolução da dicotomia físico-humano, que marca de maneira tão forte o 

pensar-fazer geográfico contemporâneo. 

CONSIDERAÇÕES: SENTIDOS DE AMBIENTE 

Com a hermenêutica, foi e está sendo possível (o percurso não se encerra aqui) 

compreender os sentidos de ambiente, presentes em alguns discursos dos geógrafos 

brasileiros. Longe de pretender uma arqueologia do ambiente ou um traçado preditivo das 

tendências geográficas frente à questão ambiental, tampouco um tratado de hermenêutica o 

que se buscou foi compreender, à luz da própria dialógica entre os autores, distintos no 

tempo e no espaço, como o ambiente foi valorizado como categoria intrínseca relevante ao 

pensamento geográfico brasileiro. 

Diante disso o que se revelou nesta pesquisa é que, percorrendo contornos nem 

sempre visíveis, o ambiente, embora tenha permanecido no terreno da geografia mais como 

                                                                                                                                                         
política ambiental: Lei nº. 6.938 de 1981 (Política Nacional de Meio Ambiente); Decreto-Lei nº. 134 de 
1975 (Rio de Janeiro); Lei nº. 7.772 de 1980 (Minas Gerais); Decreto nº. 28.687 de 1982 (Bahia). 
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algo sobre o qual se fala, pôde ser valorizado enquanto componente do corpo analítico da 

Geografia, articulando-se com outras categorias de análise como lugar e território, 

assumindo relevos distintos. 

De outro modo, nesse percurso, o que os textos deixam transparecer, é que a 

história da valorização ontológica do ambiente na geografia é também a história de sua 

relação com outras categorias presentes com maior força na ciência geográfica: o lugar, a 

paisagem, a região, a área, o território e o espaço. 

Com efeito, um dos principais complicadores pra a valorização do ambiente 

enquanto categoria geográfica é que ele serve tanto para questionar o modelo de ciência, e 

consequentemente o modelo de sociedade, como também para forjar novas estratégias de 

dominação a partir de renovação de discursos desenvolvimentistas, ou ainda sustenta 

interpretações reducionistas. Ou ainda como expõe Mendonça (2004), ele (o ambiente) 

tanto pode servir à discussão teórica quanto à técnica (a partir da supervalorização das 

geotecnologias e as conseqüentes análises ambientais fragmentadas). 

A partir dessa ambigüidade do ambiente, o pensamento ecológico aparece tanto 

como sinal de estrangulamento de um pensar-fazer científico que marcou o 

desenvolvimento da capacidade humana de criar, de construir - mas também de destruir – 

quanto uma promessa de humanização do capital internacional a partir de um “novo” (velho) 

desenvolvimento. 

Assim, a necessidade de pensar-discutir a questão ambiental reside nos possíveis prejuízos 

desse pêndulo ideológico, uma vez que sua vinculação ora ao valor filosófico e científico, 

ora ao valor da dominação político-econômica pelo modismo, termina por desgastar uma 

oportunidade real de re-orientação do pensar-fazer ciência e, consequentemente, do 

pensar-fazer geográfico neste início de novo milênio. 
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