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INTRODUÇÃO 

Em qual direção deveríamos seguir,  por intermédio da geograf ia, 

rumo a estas transformações que estão acontecendo no mundo moderno? 

Esta é a pergunta que se coloca para grande maioria dos geógrafos do 

século XXI, já que a ciência geográf ica ramif icou-se profundamente, quando 

“at ingida” pelo método reducionista derivado da f ís ica clássica, levando a 

geograf ia a di fundir-se por inúmeras áreas. Esta di fusão tão ampla e 

importante, mas ao mesmo tempo perigosa, infel izmente não é acompanhada 

por grande parte dos geógrafos, que acabam ret idos em suas áreas de 

especial ização, sem obter esta visão da qual a geograf ia se propõe a nos 

mostrar.  E assim, a própria geograf ia acaba perdendo sua maior 

contr ibuição, que é trazer a sociedade uma visão integral do espaço em que 

vivemos. 

A ciência geográf ica tem como foco de estudos, o espaço. Este 

espaço, denominado geográf ico, segundo a geograf ia moderna, se perfaz na 

relação dicotômica entre a sociedade e a natureza. Tudo que acontece 

dentro desta relação dicotômica pode ser abordado pela geograf ia moderna. 

Porém, vemos que o tempo passou e a complexidade das relações na 

natureza aumentaram, o relacionamento do ser humano com o restante da 

natureza fora profundamente obscurecido. O ser humano desta sociedade 

complexa passou a ter grandes dif iculdades para enxergar-se como 

natureza, vendo somente a possibi l idade de manuseio do restante desta num 

papel recursivo, ou seja, vendo-a unicamente como objeto. E quando o ser 

humano assim se porta, ele rompe com o restante da natureza, perdendo a 

perspect iva de sua vida. Esse problema do qual nos refer imos perpassa toda 

ciência, além de diversos segmentos de nossa sociedade. Podemos ouvir 

com freqüência, uma palavra muito ut i l izada nos dias de hoje – crise .  E esta 

cr ise, que está presente nas mais diversas escalas de anál ise, é fruto desta 

visão dicotomizada, em que o ser humano postou-se separado do restante da 
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natureza. Mas nos dias de hoje, vemos que alguns segmentos sociais 

começam a quest ionar esta dicotomia, rumando para uma visão mais 

total izante do ambiente em que vivemos. 

Os primeiros ecos desta mudança surgiram na segunda metade do 

século XX, com os chamados movimentos de contracultura. Neste contexto 

desenvolveram-se vários movimentos em todo mundo, tais como os 

movimentos a favor da l iberdade sexual,  dos modelos al ternat ivos de se 

viver,  entre muitos outros. Estes movimentos foram logo abafados pelo 

desenrolar dos fatos histór icos, mas um sobreviveu e ainda hoje sobrevive 

em nossa histór ia, assumindo forte posição polí t ica nos dias de hoje, o 

movimento ambiental ista. Este, ao que tudo indica, começou a aparecer mais 

no cenário mundial  como sendo um movimento de forte pressão polí t ica em 

meados da década de 1970. E até os dias de hoje, mostra-se com grande 

força, propondo soluções para muitos dos problemas que enfrentamos. A 

geograf ia, que se ocupa das transformações que ocorrem na natureza – uma 

relação erroneamente dicotomizada – ganha, a part i r  do desenrolar dos fatos 

histór icos, um importante papel nas transformações ambientais do mundo 

moderno. Nenhuma outra ciência moderna apresenta-se mais apta que a 

geograf ia para tratar das questões ambientais. Isso é ao mesmo tempo bom 

e ruim, pois o campo ambiental é bastante amplo, assim como a geograf ia. É 

bom para os geógrafos, que sempre se empenharam em conhecer o 

ambiente, porém torna-se ruim a medida que o ambiental entra nas pautas 

de discussão polí t ica relacionadas ao poder, obscurecendo a visão profunda 

do ambiental ismo. Além do mais, o “meio ambiente” é um assunto bastante 

discut ido nas agendas polí t icas do mundo de hoje, e isso signif ica que o 

ambiental ismo tornou-se mais uma palavra trabalhada pela mídia e 

incorporada pelo capital ismo, do que uma postura frente aos verdadeiros 

problemas do mundo Moderno. 

Quando pronunciamos a palavra ambiente na geograf ia, devemos 

de imediato, tomar muito cuidado. O primeiro equívoco que devemos 

desfazer logo de início, antes que comecemos a estudar o ambiente  em sua 

profundidade, é o de pensarmos que a geograf ia pode contr ibuir  somente na 

direção evolut iva no que se refere a este conceito. Ao contrár io do que 

pensamos enquanto geógrafos, entender o ambiente pode signif icar romper 

até mesmo com a anál ise proposta pela ciência moderna, inclusive a da 

própria geograf ia; pode signif icar transcender qualquer uma das discipl inas 

da ciência moderna. Pode signif icar transcender qualquer t ipo de l inguagem 
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humana. Isto se dá à medida que começamos a perceber que o ambiente em 

sua total idade, não pode ser del imitado dentro das categorias de espaço e 

tempo, construídas por nós com o advento matemático, ou seja, o pr incipal 

advento da ciência moderna. A matemática, ao contrár io do que muitos 

pensam, não é um conjugado de números, mas const i tui-se numa ciência 

complexa e também abstrata que se apresenta como arcabouço conceitual 

para as mais diversas áreas. Ela é a base para especulações de todos os 

t ipos. É a matemática que nos possibi l i ta a formação de l imites no ambiente 

em que vivemos. Ela é que possibi l i ta a “material ização” das formas 

produzidas pela humanidade. Não podemos af irmar que a matemática é uma 

ciência puramente objet iva ou puramente subjet iva. A matemática moderna 

nos aparece como principal instrumento para demonstrar o rompimento entre 

ideal ismo  e material ismo .  O que achamos ser o mundo nos dias de hoje, ou 

seja, nossa visão de real idade, deve-se quase que totalmente a evolução da 

matemática, pois a cr iação dos l imites, é também a cr iação das coisas, dos 

objetos disponibi l izados no restante do espaço. A matemática é a pr incipal 

estruturante da l inguagem humana, que por sua vez nos faz perceber o 

ambiente com seus respect ivos l imites. Mas estes l imites são especulados 

pela matemática através de constantes. Estas constantes são frutos do 

pensamento humano. Assim, a matemática torna-se uma ciência responsável 

pela cr iação dos objetos, base para engenharia moderna. Estes objetos são 

pequenas extensões da natureza que ganham algum nome, por intermédio da 

l inguagem humana, tais como as casas, as ruas, os carros e etc. E através 

do nome, se conf igura a existência do objeto tal  como o conhecemos. É por 

isso que muitas pessoas af irmam que a matemática é uma ciência objet iva, 

esquecendo deste outro lado que também faz parte dela, o lado – digamos 

“metafísico”.  

A objet iv idade se ut i l iza da anál ise e do método redutivo, ambos 

ut i l izados para chegarmos ao “entendimento” dos l imites na natureza; a 

própria escri ta somada a l inguagem, em suas múlt iplas formas, em f im, todas 

estas ferramentas construídas por nós, na verdade não podem nos dar uma 

dimensão exata do que vem a ser o ambiente em sua total idade, se é que ela 

existe mesmo. Devemos diferenciar dois importantes termos; a certeza e a 

verdade. As certezas existem, mesmo que temporariamente, até o momento 

em que são refutadas; mas e a verdade, o que é? Podemos mesmo dizer que 

existe uma verdade única e comum a todos? Quando chegamos a esta 

conclusão, percebemos que toda ciência seja do passado ou do presente, é 
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l imitada pelas variáveis de espaço e tempo. Tomando emprestadas as 

palavras de Heisenberg em seu l ivro “A parte e o todo“  (1971,227); 

“Toda palavra e todo conceito, por mais claros 

que possam parecer, tem apenas uma l imitada 

gama de apl icabi l idade”.  

Colocada tal  s i tuação, percebemos a l imitação da ciência moderna 

enquanto único conhecimento “verdadeiro”,  pois esta verdade só se val ida a 

part i r  destas duas constantes cr iadas (espaço e tempo), o que nos da a 

noção “exata” de objetos movendo-se dentro do espaço ( imagem de universo 

de Newton). Assim enxergamos a nossa real idade. É assim que percebemos 

o que achamos ser real.  A nossa visão de mundo, queiramos ou não, é 

construída pela humanidade. Ela pode ser uma certeza, mas não uma 

verdade. 

O nosso espaço geográf ico também é construído dentro deste 

modelo. Ao contrár io do que muitos possam imaginar, as leis de Newton não 

estão só dentro da academia, e só dentro da f ís ica, mas em nossa forma de 

perceber o espaço geográf ico, em nossas concepções de como disponibi l izar 

as formas materiais no espaço, em nossa forma de relacionarmo-nos 

conosco e com os outros seres da natureza. O espaço geográf ico moderno é 

produto da visão estét ica do pensamento newtoniano. A visão que temos do 

espaço geográf ico, é a visão de uma unidade composta de partes que 

formam o todo; no entanto, nos dias atuais, é possível perceber na ciência 

como um todo, a complementação desta visão. Peguemos primeiramente as 

transformações da ciência de maneira geral,  para depois focarmos 

propriamente na geograf ia. Assim podemos destacar alguns pontos 

importantes que merecem nossa atenção: 

• A teoria da relat iv idade, que mostrou ao mundo que o tempo e o espaço 

absolutos de Newton, não existem. São, pois, relat ivos. Temos hoje, uma 

tentat iva de unif icação da teoria quântica com a teoria da relat iv idade, 

expressada por di ferentes correntes da f ís ica moderna, além de uma 

corrente da f ís ica que não dist ingue a consciência da matéria, 

reformulando assim, o que estamos acostumados a entender por 

cognição. 

• A mecânica quântica de Heisenberg e de Bohr que est ipulou ser 

impossível observar o objeto sem interfer ir  nele, pois o observador 

interage com o fenômeno, exatamente por estar observando. 
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• A matemática de Gal i leu, Descartes, Newton se mostra insuf ic iente com 

o desenvolvimento de novas teorias matemáticas, como a teoria do caos 

e dos fractais.  

• Os avanços na microfísica, na química e na biologia, que vêm nos 

últ imos 20 anos, desenvolvendo teorias importantes como a teoria das 

estruturas dissipat ivas; a autopoiese; a teoria da catástrofe; a teoria da 

matr iz-s ou f ís ica bootstrap de Geoffrey Chew e o novo conceito de 

cognição de Gregory Bateson. 

Estas transformações e muitas outras aqui não destacadas nos 

mais variados campos da ciência e da f i losof ia causam importantíssimas 

transformações na ciência da segunda metade do século XX. Nos convém 

destacar três destas importantes transformações: 

• O determinismo causal característ ico do método newtoniano é 

subst i tuído pelo caráter probabi l íst ico da nova ciência que emerge. 

• A transferência do r igor quanti tat ivo (objetos) é subst i tuída, dando lugar 

ao qual i tat ivo, composto por padrões e relações, estabelecendo a 

cooperação ao invés da competição. 

• A incerteza e o enigmático voltam a fazer parte do cenário cientí f ico, já 

que as constantes matemáticas são visual izadas por nós como sendo 

relat ivas. 

Todas estas transformações na ciência como um todo, foram e 

ainda são acompanhadas pela geograf ia moderna de perto. E é daí que 

surgem as di ferentes abordagens do espaço geográf ico, o foco de estudos 

da ciência geográf ica. Vejamos algumas destas: 

• Determinismo – Onde o ambiente é a causa dos acontecimentos com os 

seres que o habitam. 

• Possibi l ismo – Onde os seres humanos constróem possibi l idades 

técnicas de ut i l ização do ambiente. 

• Dialét ica – Onde o ambiental é resultado da relação contraditór ia entre o 

ambiente e o social ,  sendo esta relação mediada pelo trabalho. 

• Hermenêutica – Onde não há separação entre ser (social)  e ambiente. 
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Esta úl t ima corrente nos mostra um novo horizonte dentro da 

ciência, pois quando percebemos uma separação f ict íc ia entre ser e 

ambiente, percebemos também que a própria divisão entre ciências sociais e 

ciências naturais, ou seja, a separação entre sociedade e natureza ou 

reduzindo esta dicotomia ao indivíduo, separando-se o sujei to do objeto, não 

existe de fato. É ai  que percebemos uma dif iculdade no que se refere à 

abordagem do espaço geográf ico atual,  estabelecendo-se, portanto, 

di ferentes correntes de sua abordagem. A geograf ia é uma ciência que não 

contempla a completude da visão espacial ,  sendo esta focada por outras 

ciências modernas também, além de outras teorias extra cientí f icas; mas o 

que há de mais importante na geograf ia – a possibi l idade de se ver 

di ferentes escalas e sua conseqüente dimensional ização do espaço 

geográf ico  – pode ser comprometido seriamente quando se perde a exat idão 

de seu foco, provocado pela separação f ict íc ia do ser para com o restante do 

ambiente. E acredito que isso ocorra com a geograf ia moderna. 

Quando nos reportamos para o atual estágio de desenvolvimento 

da ciência contemporânea e da complexidade do mundo moderno, vemos que 

esta dicotomia entre sociedade e natureza está sendo paulat inamente 

desfei ta. Isto signif ica transformar a ciência em sua epistemologia, mexer em 

suas bases. A ciência técnica cont inua a exist i r,  mas seus atuantes passam a 

ter mais responsabi l idade sobre seus atos, mais ét ica, pois percebem-se 

como sendo uma extensão do restante da natureza. Isso é novo, pois a 

relação entre sujei to e objeto é desfei ta. Esta nova ciência está emergindo 

bem devagar, se é que podemos chamar esta nova forma de pensar de 

ciência. Isto também nos reporta a af irmação fei ta no começo desta 

introdução, de que a geograf ia não contr ibui só num caminho evolut ivo (num 

sentido posit ivo) para interpretação do que venha a ser o ambiente, muito 

pelo contrár io, ela ganha muito mais do que fornece, já que vemos diversas 

teorias, “dentro” e “fora” da ciência moderna, que também dimensionam o 

ambiente. As transformações no mundo moderno se intensif icaram tanto nas 

úl t imas décadas, que a ciência passou a ser mais uma das muitas formas de 

conhecer o ambiente em que vivemos. Pode ser que a própria geograf ia, 

assim como todas as outras ciências em separado, percam seu valor na 

condição part icular e unitár ia. Isto também não signif ica que o foco que cada 

ciência adota – e é exatamente por este motivo que se const i tuem 

separadamente das outras ciências – deixe de ser importante, muito pelo 

contrár io, o que se pretende na ciência contemporânea, é reunir justamente 

os di ferentes focos, mas sem que um seja determinante ou prevaleça em 
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detr imento dos outros. Vislumbrar o ambiente é justamente a possibi l idade 

de contemplarmos as conexões entre os diversos campos da ciência, 

juntamente com outras visões, sejam elas quais forem, fazendo a conexão da 

ciência com as múlt iplas visões de ambiente enxergadas pela humanidade 

em sua total idade, e não só pelas teorias cientí f icas. 

E a hermenêutica, ao meu ver, é a corrente onde melhor se encaixa 

o foco geográf ico, pois é a única que estabelece o rompimento da dicotomia 

entre sociedade e natureza, e por conseqüência direta estabelece também 

na geograf ia, o rompimento da abordagem ser/ambiente, divulgando a 

percepção de que não há na verdade um e outro, mas uma unidade sem 

l imites precisos. Esta corrente se coloca inteiramente dentro do projeto da 

ciência contemporânea, dentro deste novo paradigma que vem emergindo, 

chamado por muitos de ecológico ou holíst ico, onde não só a ciência, mas 

também a nossa visão sobre o que entendemos por real idade vêm se 

modif icando. Neste momento, é importante deixar claro que alguns autores 

que estudam a complexidade consideram posit iva a relação parte/todo, 

advogando que o todo está em cada parte, sendo a soma de suas partes, 

maior que o próprio todo .  Dentro de uma visão holíst ica ou hermenêutica, 

esta visão parte/todo desaparece por completo, pois não se pode veri f icar os 

l imites deste todo .  Como podemos dizer então que o todo é maior que a 

soma de suas partes se não conhecemos com exat idão os l imites de cada 

parte? A palavra hermenêutica é or iginada do grego, signif icando algo que 

tenha dif íc i l  compreensão, pode-se também ser ident i f icado com a palavra 

“hermético”,  que signif ica algo que seja impenetrável.  É também ut i l izada 

para interpretação de textos rel igiosos ou sagrados. É por isso que o 

enigmático volta a fazer parte da ciência. No exato momento em que as 

ciências que estudam a estrutura da matéria, reconhecem a inexistência de 

algo sól ido ou compacto a nível subatômico. É também por isso que – 

compart i lhando da opinião de Capra (1996) – vejo a maior cr ise dos tempos 

atuais, não como uma cr ise da sociedade, das inst i tuições, ou do modelo 

vigente, mas uma cr ise de nossa própria percepção, quando percebemos o 

restante da natureza como sendo um grande objeto. A visão espacial  de 

Newton gera para nosso entendimento, a percepção de nossa pele, como 

sendo um l imite, que estabelece um inter ior e um exterior;  e é exatamente 

isso que const i tui-se num erro, segundo o pensador hol ista, pois este não se 

vê como parte, mas como extensão do restante da natureza. O pensador 

hol ista se vê como uma pequena transformação do grande todo. Uma 
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total idade sem l imites precisos. A di ferença sut i l  é que o pensador hol ista vê 

conexões dele com tudo mais que exista. 

A geograf ia, a part i r  do momento ci tado anteriormente – ao que 

tudo indica – ao invés de adotar o estudo dicotômico entre ser e ambiente – 

poderia optar pelo estudo das di ferentes formas da natureza, vendo-as como 

uma cont inuação de nossos próprios corpos. Assim, o espaço não se 

caracter izaria mais como objet ivo ou subjet ivo. A relação entre sociedade e 

natureza não mais exist i r ia,  pois não haveria um e outro, não haveria partes 

no todo, mas um todo (ou uma unidade) que não para de se transformar. O 

que é visto por nós como “parte” poderia ser subst i tuído pela idéia dinâmica 

de individual idade, que é, sut i l ,  mas diferente. Isso não é negativo, pois o 

ambiente é vivo, tudo é vivo, o universo deixa de ser visto como um grande 

caixote contendo dentro de si ,  partes que se chocam umas contra as outras 

numa dinâmica conf l i tuosa, assim como o espaço geográf ico deixaria de ser 

conf l i tuoso no que diz respeito as suas relações cot idianas, para então se 

tornar cooperat ivo, como ocorre com o restante da natureza. Deixa também 

de ser morto e sem nexo – pelo fato de não sabermos onde começa e 

termina, da mesma forma que a descrição do espaço geográf ico deixaria de 

se deter a descrição minuciosa e cansativa do restante da natureza (vista 

como objeto – incluindo não só a geograf ia f ís ica como também a geograf ia 

humana), rompendo assim com esta visão do restante da natureza como 

sendo algo apenas recursivo. O ambiente pode ser visto numa outra ót ica, 

sendo auto organizador (Maturana, Varela e Bateson), cr iat ivo, recr iando-se 

em novas formas num diálogo inf ini to (Prigogine). Assim tudo é fei to de um 

mesmo estofo, da mesma substância essencial ,  di ferenciando-se apenas 

pela forma que ganha a part i r  de cada olhar individual izado. Se a 

cooperação existe no espaço geográf ico, o restante da natureza, por 

intermédio da dinâmica, se encarregaria de reequi l ibrar a teia que 

desequi l ibramos com a nossa noção de ordem (sem considerarmos as 

f lutuações). Nossa própria visão do que venha a ser o caos é equivocada 

(Gleick).  Não devemos também deixar de sal ientar a importância das 

individual idades no todo. Passamos a abordar desde então, as formas ou os 

padrões. As individual idades são formas diferenciadas da natureza, mas não 

são partes estanques desta, não estão separadas, mas inseridas na 

dinâmica transformadora do restante natureza. Isto também signif ica dizer 

que a forma não é algo em separado do restante  da natureza, desfazendo-se 

por este motivo, a dicotomia; e que, portanto, organiza-se e desorganiza-se 

inf ini tas vezes. O fato de a forma ser individual izada no restante da 
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natureza, não signif ica necessariamente que esta seja uma parte, 

materialmente falando (visão clássica da matéria),  separada da natureza. Ela 

é apenas uma transformação individual izada do todo. Para visual izarmos 

isso faci lmente, vejamos uma bela metáfora da vida no l ivro “Emergência 

Espir i tual”  de Stanislav Grof (1989,247), médico nascido em praga: 

“( . . . )  a consciência universal é comparada a um 

oceano; uma massa f luida não diferenciada. E 

o pr imeiro estágio de cr iação assemelha-se à 

formação das ondas. Uma onda pode ser vista 

como uma ent idade dist inta e, no entanto, é 

óbvio que uma onda é o oceano e o oceano, 

uma onda. Não há nenhuma separação 

def ini t iva. O estágio seguinte da cr iação seria o 

de uma onda quebrando nas pedras e 

espirrando gotículas de água no ar,  gotículas 

que exist i rão como ent idades dist intas por um 

pequeno tempo, antes de serem tragadas 

novamente pelo oceano. Um estágio mais 

complexo ,  ser ia o de uma onda que bate num 

paredão rochoso e deixa pequenas poças 

d’água empossadas, podendo levar mais tempo 

para vir  uma nova onda e levar a água destas 

poças de volta ao oceano. Durante este tempo 

a poça d’água é uma ent idade separada, sendo, 

no entanto, uma extensão do oceano. Num 

estágio um pouco mais complexo ,  imagine a 

água evaporando e formando uma nuvem. 

Agora a unidade original f ica um pouco mais 

obscurecida devido a sua gama de 

transformações, mas a nuvem é oceano e o 

oceano é nuvem. A separação f inal,  em que o 

elo com a fonte or iginal parece ter sido todo 

perdido é a cr istal ização de um f loco de neve, 

provindo da água da nuvem, que antes 

pertencia ao oceano. Parece agora que o 

cr istal  de neve é uma ent idade separada e f ica 

di f íc i l  perceber suas or igens, mas o f loco de 
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neve ainda é oceano e o oceano é f loco de 

neve.” 

O importante desta ci tação, é notar que a percepção da dinâmica 

natural,  desfaz a noção de ent idade sól ida e estát ica (o objeto de Newton) 

na natureza. Não há como ident i f icarmos com exatidão, a transformação do 

oceano em f loco de neve. Aqui nesta metáfora simples, destacamos algumas 

etapas desta transformação ( isso são as conexões), mas poderíamos 

destacar outras muitas. O que importa a nós perceber, é que a 

transformação acontece. É como o por do sol,  sabemos que ele se põe, mas 

o momento em que ele se põe é relat ivo, depende de quem o observa. 

Passamos então a enxergar a natureza na perspect iva de um diálogo; sendo 

este diálogo inesgotável.  Um diálogo mediado pelo nosso olhar frente ao 

restante da natureza. 

Aqui,  também podemos ver exatamente a bi furcação de dois 

pensamentos dist intos: 

• Um que postula o universo como sendo lógico e matemático, sendo este 

passível de ser decifrado pelas nossas faculdades mentais. 

• Um que postula um enigma indecifrável,  sendo este enigma a grande 

fonte da existência. Este pensamento postula que devemos apenas nos 

sujei tar ao efei to, e não tentar descobrir  a natureza da causa. 

Em minha opinião, devemos ter um equi l íbr io entre todas as formas 

de pensamento. O fato curioso, é que ambas as formas de pensamento não 

deixam de advogar a favor de algo. Isso faz destas formas uma busca 

constante. Isso é importante. É claro que estou sendo reducionista e 

novamente dicotômico, concluindo, portanto, que devem exist i r  diversas 

outras maneiras de entendermos o processo da vida, seja por intermédio da 

ciência ou não. A vida é muito mais contemplat iva que meras palavras ou 

formas de pensamento. Pode ser que cada indivíduo tenha uma forma de 

pensar, que cada forma tenha a sua maneira de expressar-se. E é por esse 

motivo que devemos fugir  dos pares dicotômicos, pois a vida br inca com 

suas formas, não mostra onde irão ocorrer as bi furcações, e este é o seu 

grande enigma. É importante também mostrar a f inal idade deste estudo para 

geograf ia. Em minha opinião, aprofundar-se nesta forma de pensar, 

rompendo com a dicotomia ser/ambiente, desenvolve em cada pessoa uma 

nova percepção embuída de novos valores, na estét ica, na ét ica, na arte, na 

f i losof ia, na rel igião, na própria essência e na maneira de encarar a vida. 
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Pensar o ambiente é perceber a sua intangibi l idade. Pensar o ambiente na 

acepção da palavra, é sent i- lo.  É neste sent ido que esta nova forma de 

pensar se apresenta como uma grande contr ibuição para ciência geográf ica. 

É esta a visão mais profunda que o pensamento ambiental ista pode nos 

fornecer. 

Antes que comecemos a falar dessa nova forma de pensar, deve-se 

fazer uma dist inção importante no que diz respeito ao ecologismo e ao 

ambiental ismo – ou, mais propriamente, ao ambiente. O primeiro, a ecologia, 

refere-se à parte mais técnica, mais direcionada para a implementação de 

projetos relacionados à conservação de f lorestas, parques, reservas, ou 

seja, refere-se mais a fauna e a f lora.. . .  esta costuma mesclar o setor 

burocrát ico e legislat ivo com as áreas da biologia. A ecologia é bastante 

ut i l izada para as questões de curto prazo, dentro de um certo pragmatismo, 

sendo muito usual nos países peri fér icos. 

Já a temática ambiental,  refere-se às questões mais amplas, que 

perfazem o pensar de longo prazo, não estando l igada somente à parte 

técnica, mas também as outras áreas do segmento da sociedade, tais como 

a economia, a polí t ica, a própria ecologia, a cultura com seus valores, a 

arte, a estét ica, a ét ica, o desenvolvimento, a f i losof ia, o mist ic ismo e 

outros. O ambiental ismo é bastante discut ido nos países desenvolvidos, pelo 

simples fato destes já terem ultrapassado somente questões de curto prazo. 

Isso também não signif ica dizer que estes países não as tenham, mas suas 

preocupações referem-se a uma dimensão mais ampla, relacionada ao 

direcionamento do futuro da humanidade. Então, devemos, desde já, 

dist inguir o ecologismo do ambiental ismo, percebendo as di ferentes escalas 

de abordagem que estas duas correntes nos proporcionam. 

A proposta deste trabalho, por se tratar de uma abordagem teórica 

sobre o desenvolvimento desta nova forma de pensar e suas possíveis 

contr ibuições para geograf ia, pretende si tuar-se mais em torno da temática 

ambiental,  em detr imento do ecologismo. A temática ambiental tem uma 

profunda f i losof ia por trás de seus quest ionamentos – o que certamente fará 

deste trabalho um ensaio f i losóf ico do espaço – no que se refere a todos os 

segmentos da sociedade. Sem dúvida alguma este é o século da ciência da 

vida, da vida entendida numa dimensão mais ampla; o século que busca uma 

nova forma de relacionamento da espécie humana com o restante do 

cosmos. O século das conexões. E a própria ciência já começa a dar sinais 

de mudanças na direção destas conexões. A sociedade do século XXI vem se 
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mobil izando para estas mudanças que parecem estar ganhando os seus 

pr imeiros ecos. O processo de cr iação da vida é muito di ferente do que 

pensávamos. Ele tem tantos pr incípios subjacentes que podemos considerá-

lo uma lógica, a lógica da br incadeira; na verdade, gostaríamos de chama-lo 

de “ lógica da vida” (wheatley, 1996). Os elementos pr incipais dessa “ lógica” 

se evidenciam na obra recente de vários cient istas que invest igam o modo 

como a vida vem a ser (wheatley,1996,14): 

• Tudo está num processo constante de descoberta e criação: 

Tudo está mudando o tempo todo. As pessoas, os sistemas, os ambientes, as 

regras, os processos evolut ivos. Até a mudança muda. Cada organismo 

reinterpreta as regras, cr ia exceções para si  mesmo, cr ia novas regras. 

• A vida usa a desordem para chegar a soluções bem ordenadas: 

A vida não parece compart i lhar do nosso do nosso desejo de ef ic iência e 

esmero. Ela se vale da redundância, da imprecisão, de densas teias de 

relacionamentos e de uma incansável cadeia de tentat ivas e erros para 

descobrir  o que realmente funciona. 

• A vida quer descobrir o que funciona, não o que é “certo”: 

O importante é a capacidade de cont inuar encontrando soluções; toda 

solução é temporária. Não há respostas permanentes. O que mantém o 

organismo vivo é a capacidade de cont inuar mudando, de descobrir  o que 

funciona no momento. 

• A vida cria mais possibil idades a medida que trabalha com 
oportunidades: 

Não existem “golpes de sorte”,  estrei t íssimos rasgos no tecido do espaço- 

tempo que logo se fecham e desaparecem para sempre. As possibi l idades 

geram mais possibi l idades; elas são inf ini tas. 

• A vida tende a ordem: 

Ela experimenta até descobrir  como formar um sistema capaz de manter 

diversos membros. Os seres experimentam uma grande gama de 

relacionamentos possíveis para descobrir  se são capazes de organizar-se 

num sistema que sustenta a vida. As explorações cont inuam até a 

descoberta de um sistema. Então o sistema da estabi l idade a seus membros, 

de modo que os seres sofram menos os efei tos bruscos da mudança. 
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• A vida se organiza em torno da identidade: 

Todo ser vivo busca desenvolver-se e preservar-se. A ident idade é o f i l t ro 

usado por todos organismos ou sistemas para compreender o mundo. Novas 

informações, novos relacionamentos, mudanças no ambiente – todas estas 

coisas são interpretadas através de um sentido de “eu”.  Essa tendência de 

auto-cr iação é tão forte que chega a cr iar um aparente paradoxo: O 

organismo muda para manter a própria ident idade. 

• Tudo participa na criação e evolução do que tem a sua volta: 

Não existem seres isolados e impassíveis. Não existe sistema que determine 

as condições de outro sistema. Todos part ic ipam juntos na cr iação de suas 

condições de interdependência. 

 

Nosso papel – sabendo que estamos passando por uma transição 

cultural  sem precedentes – é o de tentar entender da melhor maneira 

possível,  se assim podemos designar, esta nova maneira de percebermos a 

nossa l igação individual com o restante da natureza. Seja esta fei ta por 

intermédio da ciência, da rel igião, da f i losof ia, do mist ic ismo ou por outra 

forma qualquer de conhecimento existente da natureza humana. 

A proposta objet ivada na elaboração deste art igo é a de 

demonstrar a importância do entendimento do espaço estrutural  – termo 

cr iado por mim, com intui to único de percebermos as transformações das 

concepções novas acerca da estrutura da matéria – na conf iguração de uma 

nova visão sobre o que chamamos de espaço geográf ico .  O termo espaço 

estrutural será ainda ci tado no decorrer deste trabalho. Mas o que me ref iro 

quando falo de espaço estrutural ,  está relacionado a ciência da vida, 

descri to nos sete tópicos acima. Muitas ciências naturais da atual idade estão 

convergindo para invest igação de como a vida funciona, e não mais na 

direção de como ela surgiu. A esta invest igação, eu dei o nome de espaço 

estrutural.  Meu intui to pr incipal é mostrar a importância deste espaço 

estrutural na conf iguração do entendemos por espaço geográf ico. Assim 

esperamos que este trabalho possa contr ibuir  um pouco dentro desta grande 

mudança que está ocorrendo na casa Terra. 

AS DICOTOMIAS E A DICOTOMIA SOCIEDADE-NATUREZA: UMA CRISE DE 
NOSSA PERCEPÇÃO 
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“O t ipo de esperança sobre a qual penso 

freqüentemente, é acima de tudo, um 

estado da mente, não um estado do 

mundo. Ou nós temos a esperança ou 

não temos. Ela está em nossa dimensão 

e não depende necessariamente de uma 

determinada visão de mundo ou de 

qualquer aval iação da si tuação atual.  A 

esperança não é a convicção de que as 

coisas vão dar certo, mas a certeza de 

que elas tem sentido, como quer que 

venham a terminar.”  

     Václav Havel  

 A esperança, ou mais propriamente a perspect iva, é algo ext into 

ha muito tempo dentro da academia ou da própria ciência como um todo. 

Talvez o motivo pelo qual isso ocorre é a incapacidade de l idarmos com 

questões, que de tão complexas que se tornaram, acabaram por confundir-

nos cada vez mais, ao invés de nos fornecer diretr izes e perspect ivas. O que 

a acaba ocorrendo, de maneira general izada, é exatamente a fal ta de 

perspect ivas quanto a ciência e a real idade em que vivemos. Assim, a ét ica, 

a estét ica, a arte, as inst i tuições em geral,  a maneira de nos relacionarmos 

entre nós e com o restante da natureza, acabam sendo afetados pela forma 

como pensamos o mundo de hoje. Tudo isso vem sendo colocado em pauta 

de discussões no que estamos acostumados a entender como complexidade, 

novo paradigma ou ainda teoria dos sistemas dinâmicos. Nas palavras de 

E.F. KELLER (apud SCHNITMAN, 1994); 

“A ciência, os processos culturais estão 

socialmente construídos, recursivamente 

interconectados: const i tuem um sistema aberto. 

Precisamente destas interfaces, de suas 

descentral izações e conf l i tos surgem aquelas 

conf igurações cientí f ico-culturais complexas 

que conformam e caracter izam o espír i to que 

atravessa uma época. Sem dúvida, essas 

conf igurações transversais são 

mult idimencionais; não  são nem homogêneas 
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nem estát icas ,  e sim apresentam polar izações 

ant inômicas e densidades diversas.” 

E ainda; 

“ . . .ordem era o que podia ser classif icado, 

anal isado, incorporado no discurso racional;  a 

desordem estava l igada ao caos e, por 

def inição, não podia ser expressada, exceto 

mediante general izações estatíst icas. Os 

últ imos 20 anos assist i ram a uma reaval iação 

radical dessa perspect iva, já que na ciência, na 

cultura e na terapia contemporâneas, o caos, a 

desordem e a cr ise foram conceitual izados 

muito mais como informações complexas do 

que ausência de ordem.” 

 Estes estudos de grande complexidade, o novo paradigma ou 

como pref iro chamar em meu trabalho – o espaço estrutural – são de vi tal  

importância para geograf ia, no que diz respeito a uma profunda modif icação 

epistemológica que encaminha nós geógrafos para novas formas de enxergar 

o mundo. Percebemos que se há uma cr ise na ciência, sendo a geograf ia um 

segmento desta ciência, não podemos cont inuar a produzir 

desenfreadamente ignorando esta cr ise, devemos, pois, prestar atenção para 

as modif icações na conf iguração de uma renovada base cientí f ica que 

começa a aparecer no início do século XX, se estendendo até o presente 

século XXI. Uma verdadeira mudança de paradigma segundo Kuhn (1962, 

87) 

 É este espaço estrutural,  precisamente, que se const i tui  como 

base para que a ciência cont inue na vanguarda da sociedade atual,  

resgatando a ét ica para com o restante da natureza, resgatando nossa 

perspect iva enquanto cient istas e enquanto pessoas, pois foi  exatamente a 

visão do universo como uma grande máquina que nos levou a grande 

fragmentação – especialmente a cientí f ica. De nada adianta estarmos 

sentados frente aos quadros de nossas universidades (que pelo menos no 

nome, deveria nos fornecer conhecimentos universais) sem saber o real 

motivo pelo qual o fazemos. É evidente que as humanidades já remontam a 

idéia deste novo paradigma há muito tempo, mas o fato curioso e 

transformador, é que as ciências, di tas exatas, começam a ceder ao 
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enigmático, reconfigurando por inteiro toda forma de fazermos ciência. E 

mais curioso ainda, é que estas ciências exatas são as grandes 

responsáveis pela visão de mundo estruturada a part i r  do Renascimento 

Cultural  e do I luminismo. Isto signif ica uma mudança de postura fundamental 

no reordenamento de nossas idéias, valores e perspect ivas. 

 Temos que ter perspect ivas, saber o motivo pelo qual estamos 

neste lugar, saber exatamente em que sent ido podemos e devemos 

contr ibuir,  pois é isso que nos mostra caminhos, que nos fornece vontade de 

viver.  Nas palavras de John Berger (apud Wheatley, 2002, 27); 

 

“Não há cont inuidade entre as ações, não há 

pausas, caminhos, padrões, nem passado ou 

futuro. Apenas o caminho do presente 

fragmentado. Há surpresas e sensações em 

toda parte, mas não há saída e lugar nenhum. 

Nada f lui ;  tudo obstrui .”  

 

 Part indo exatamente deste pr incípio – de que devemos resgatar 

nossas perspect ivas – estudaremos aqui os pares dicotômicos a luz desta 

nova visão do espaço estrutural,  que contemplam diversas teorias, teorias 

estas que remontam uma grande transformação da percepção da “real idade” 

em que vivemos. Não nos cabe aqui part i r  em defesa de alguma teoria em 

específ ico, mas, l i teralmente, atacar e desconstruir  essa visão clássica que 

nos permit iu enxergar a vida como uma máquina por muito tempo. Creio eu 

que seja esta contr ibuição um espaço bastante reduzido para dialogar a 

respeito do restante da natureza, mas já me sinto grato por fazê-lo, pois as 

mudanças ocorrem dentro de processos. E temos todos que ter plena 

convicção de que somos este processo. Precisamos romper com a visão 

dicotômica entre nós e o restante da natureza, precisamos construir  uma 

nova forma de pensar que nos traga novas perspect ivas, que nos traga 

novamente o orgulho de sermos humanos, de sermos pessoas que pensam a 

própria vida em suas jornadas, que ref l i tam a respeito do que é bom para o 

mundo em que vivemos. Segundo Moreira (2004,31); 

“Nunca nos perguntamos se podemos conceber 

a natureza de um outro modo, embora não é 
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dif íc i l  percebermos que isto é plenamente 

possível.  O fato que a própria histór ia da 

ciência nos ensina é que cada época histór ica 

cr ia sua própria concepção de natureza, uma 

vez que toda época é or ientada pela concepção 

de natureza que melhor se vincula as 

necessidades culturais do melhor 

relacionamento dos homens com seu mundo.” 

 E ainda; 

“A concepção de natureza atual é a que nasce 

relacionada ao projeto histór ico da construção 

da base material ,  técnica, do capital ismo. 

Evoluindo, sem mudar sua substância.” 

 É também evidente que quando estudamos este espaço estrutural,  

nosso intui to não é cr iar uma outra categoria, mas apenas incluir  esta 

percepção no espaço geográf ico. Apenas mostrar a importância desta nova 

forma de enxergarmos a vida e o restante da natureza, inserindo-as no 

espaço geográf ico de nosso cot idiano, como espécie humana que habita o 

restante do universo. 

 Falaremos de mais alguns pares dicotômicos neste trabalho, até 

chegarmos a dicotomia entre sociedade-natureza. Na parte 4 de meu 

trabalho completo) encaixaremos os “frutos” desta discussão nos conceitos 

fundamentais que compõem o espaço estrutural.  Na parte 4 (não incluída 

neste art igo) trataremos diretamente do espaço estrutural – com as teorias 

abaixo destacadas – mostrando as repercussões do espaço estrutural  no 

espaço geográf ico: 

• Teoria das estruturas dissipat ivas, de I lya Prigogine. 

• Teoria da autopoiese e cognição, de Humberto Maturana e Francisco 

Varela. 

• Os escri tos de Gregory Bateson sobre uma nova maneira de se perceber 

a cognição. 

• A teoria da matr iz de espalhamento, ou matr iz S (do inglês scatter ing 

matr ix) ,  ou ainda f ís ica bootstrap (nome mais mais conhecido e 

divulgado). 
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• Teoria do Caos e fractal idade. 

 Não é de meu intui to reaval iar os conceitos já existentes na 

geograf ia, mas tentar fazer algumas analogias das teorias que compõem o 

espaço estrutural  para depois apl icarmos no nosso espaço geográf ico. Por 

questões apenas didát icas, separaremos aqui neste capítulo outros 

importantes pares dicotômicos, fazendo uma analogia com algumas teorias 

colocadas acima. 

A dicotomia espírito e matéria – Onde está a religião? 

 O que será que const i tui  o corpo humano? Porque estamos aqui? 

De onde viemos? Para onde iremos? Estas são questões que nos intr igam. 

Temos medo da morte. Não, na verdade temos medo do nada, pois o nada 

nos faz pensar na morte. Então pensamos que devemos construir  algo, que 

não nos faça pensar no nada ou na morte. Devemos, pois, nos tornar f ixos 

no restante do ambiente. Somos nômades, precisamos nos defender das 

intempéries e dos acidentes. Pensamos primeiramente em continuar vivos, 

devemos ter al imentos. Plantemos os mesmos al imentos ao nosso lado ao 

invés de caçarmos como os outros animais. Pronto, eis que surge a 

revolução agrícola. Agora que temos o al imento, devemos cr iar condições de 

sobrevivência, de sobrevivência que nos habi l i te a viver cada vez mais, pois 

somos frágeis como o restante da natureza. Devemos nos proteger do 

“resto” ,  do que nos cerca. O valor fundamental é a vida. Temos que 

permanecer vivos de qualquer maneira, a qualquer custo, pois não sabemos 

o que é a morte, não sabemos porque estamos aqui,  logo devemos 

aproveitar a vida. É def ini t ivamente bom estarmos vivos. Então façamos uma 

revolução a favor da vida. Façamos então a revolução cientí f ica. Valor izemos 

então cada vez mais a vida! Cada vez mais. O intui to único é estar aqui o 

máximo de tempo possível.  Devemos aproveitar a vida, pois não sabemos 

para onde iremos, muito menos de onde viemos. Aproveitemos então a vida, 

pois ela tem um f im. É l imitada, dura pouco. Devemos então prolonga-la. 

Evitar ao máximo o seu f im. Mas para isso devemos nos proteger cada vez 

mais do “resto da natureza ” .  Façamos então a revolução industr ial .  Será que 

há um f im? Não sabemos. O que representa o f im para nós? E o começo? 

Nos perguntamos então o que signif ica estar aqui,  s implesmente estar aqui 

vivendo? Mas e o nada? Aceitamos o nada? Não basta somente estar aqui? 

Isso é muito pouco! Estar aqui sem fazer absolutamente nada? Como iremos 

permanecer parados se sabemos que iremos morrer? Nós somos os únicos 

que sabemos que iremos morrer!  Não temos respostas para tantas 
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perguntas. Então devemos viver da melhor maneira possível.  E percebemos 

que devemos nos relacionar uns com os outros cada vez mais. Devemos 

melhorar nossas relações. Mas como? É neste momento que descobrimos 

que há terras a desvendar, novas relações são possíveis. Então devemos 

descobrir  formas mais evoluídas de nos movimentar-mos no espaço. E 

podemos fazer isso? Nossas respostas para com as questões referentes a 

morte são breves, vagas, incertas. Mas sabemos disso, temos “plena 

certeza” de que iremos morrer um dia. Então façamos a real idade da maneira 

como queremos. Façamos da breve vida algo de esplêndido prazer. Façamos 

uma revolução na forma de nos movimentarmos. Façamos a revolução 

energét ica. Façamos então a real idade. Vamos construí- la! Façamos as 

casas, as ruas, os carros, os prédios, façamos a arte. Façamos da nossa 

razão a verdade, a real idade. Façamos da nossa verdade o real,  e do que 

não temos certeza, o não real.  Mas qual a or igem de tudo? Qual é a 

essência? O que é Tudo? Damos uma resposta de imediato. Deus? Ele nos 

cr ia? Nos fornece o espír i to, a força para lutarmos pela vida? Nos faz 

matéria dotada de força para viver? Também não sabemos nada sobre Deus. 

Não sabemos do que somos fei tos. Somos apenas matéria? Não, isso é 

muito simples! Vamos procurar então a or igem da matéria. Reduzamos então 

nossos corpos a pequenos fragmentos. E busquemos cada vez mais a or igem 

destes pequenos fragmentos. Eureca! Descobrimos o DNA. Descobrimos os 

cromossomos. Descobrimos os genes, as moléculas, os átomos, os elétrons. 

Façamos então uma revolução genética. Pronto. Brincaremos de Deus? A 

cr iatura descobre-se como cr iador? A ciência tr iunfa? Mais de onde veio o 

DNA, os genes, tudo que existe? 

 Será que a ciência tr iunfa? Sabemos que algo macabro e 

impenetrável existe, mesmo não sabendo se este algo realmente existe da 

forma como entendemos a própria existência. E parece contraditór io. Sim, é 

contraditór io mesmo. Então a vida é uma contradição? Sim, descobrimos que 

a vida se estabi l iza a part i r  do metabol ismo, das conexões não l ineares 

geradas pelas inúmeras l igações químicas. É a desordem que nos mantém 

vivos? Ou esta desordem pode ser a ordem do “resto da natureza”? 

 O fato é que há diversas questões que certamente intr igam a 

todos os seres humanos, uns mais, outros menos. Mas de fato, todos nós 

passamos por uma fase evolut iva no que diz respeito a estas idéias 

colocadas acima e muitas outras. Evolut iva, não no sent ido posit ivo ou 

negativo, mas no sent ido de pensarmos nestas idéias, quest ionando-as 
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sempre. O ser humano sempre irá se quest ionar. Ele deve responder suas 

questões? Sim, precisamos das certezas. Mas existem certezas? Sim, 

existem certezas! Mas as certezas são falsas verdades. Então não existem 

verdades? Não. Será que devemos nos perguntar,  nos quest ionar diante de 

tudo? Será que sabemos viver? Sim, sabemos! Será que sabemos morrer? 

Não, creio que estamos começando a aprender a morrer.  

 Esse par dicotômico, espir i to/matéria, tem uma profunda difusão 

no pensamento ocidental,  inf luenciando toda f i losof ia e mais recentemente, 

nossa ciência. Nossa cultura ocidental tem grandes dif iculdades de crer em 

algo não material  que inf luencie a nossa vida. Mas há bastante motivos para 

começarmos a acreditar no que não estamos enxergando ou tocando. Nossa 

vida é completa. E se quest ionássemos que até mesmo nascer e morrer 

podem ser breves categorias f i losóf icas cr iadas por nós para val idar nossa 

importância enquanto ent idades part iculares(ego) neste mundo? Não 

poderíamos também ver o nascer e o morrer como uma simples transição? 

Afinal,  o aparecimento e o desaparecimento da Lua, do Sol,  das estrelas, 

não são de forma alguma um sinal de interrupção. O vazio é apenas 

aparência, não é de maneira alguma o nada .  Nada pode se anular.  E o r io? 

Corre incessantemente, mas por que a água não se acaba? 

 Neste sent ido, e só nele, devemos desfazer um equívoco. Dizer 

que “nada existe”  não é o mesmo que dizer que “as coisas não existem” .  

Talvez a pr imeira af irmação seja equivocada, mas a segunda não. Onde está 

a rel igião? Nas conexões ocultas (Capra,2002) a nossos olhos. O mágico e o 

belo surgem aos nossos olhos no exato momento em que desvendamos 

novas conexões. Mas a separação é i lusão. As conexões são obras de nosso 

pensamento. Uma frase de Lao Tsé (apud Watts, 1975,117) um sábio taoísta, 

nos mostra isso: 

 

“Na origem da dist inção, fez-se o nome. Com o 

nome, a existência. Com a existência o saber e 

o l imite.” 

 Neste sent ido e só nele, devemos ser rel igiosos (do grego 

rel igare) .  Pois não sabemos da completude da vida em sua essência mais 

ínt ima. O que ainda esta por vir.  E isto que ainda esta por vir  é um grande 

mistér io, indecifrável a pr ior i .  Indecifrável para nós humanos, para toda 

condição de vida existente. Mas também não devemos confundir esta 
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rel igiosidade acima com a rel igiosidade inst i tucional.  A das igrejas, das 

mesquitas, das sinagogas e dos templos por mais diversos que sejam. Esta 

rel igiosidade descri ta acima refere-se a introspecção. Mas o olhar para 

dentro, não é olhar para o inter ior,  pois quando se olha para nossa condição 

essencial ,  vemos que somos muito mais do que pensamos ser,  não exist indo 

l imites nem mesmo entre inter ior ou exter ior.  Até mesmo nossas palavras e 

nossa l inguagem, tornam-se breves, incompletas e impróprias para revelar-

nos sobre nossa essência. E é exatamente neste momento que respondemos 

a pergunta do subtí tulo; “Onde está a rel igião?” Está na forma part icular de 

cada pessoa em ver o mundo. Está nas respostas que cada pessoa encontra 

para responder suas inquietações. Eis que vos apresento então a 

complexidade da vida em sua beleza. Um oceano de possibi l idades. 

A dicotomia mente e corpo – será que podemos aprisionar a mente no 
cérebro?  

 Pensamos que o cérebro seja o grande local onde a mente 

funciona. Mas será que já pensamos sobre os l imites do cérebro? Será que 

sabemos onde começa ou termina uma informação em nossos corpos? Não 

seria mais plausível imaginar a informação como processo? Afinal,  ela está 

em todas as nossas células, e não só em um único orgão de nosso corpo – o 

cérebro. 

 A inf ini tude do pensamento humano não nos inci ta a cr iar l imites? 

Acreditamos sempre na dist inção entre mente e corpo, como se um fosse 

não f ísico e outro f ís ico. Mas não deveríamos imaginar a mente como um 

processo informacional que vem dar consistência mais densa as partículas e 

a tudo que existe, incluindo a própria matéria? Se podemos af irmar que a 

mente existe, não deveríamos perguntar onde ela está? Poderíamos até 

af irmar que a informação acontece sobre a forma de descargas elétr icas que 

as l igações químicas fazem entre si .  Mas o que seriam então estas l igações 

químicas? O que seriam estas moléculas que fazem l igações químicas? Não 

seriam átomos, ou mais precisamente elétrons? Ou quantuns? E numa 

escala cada vez menor, não chegaríamos a condição de algo não material ,  

como um complexo emaranhado de ondas? E nesse momento, não 

poderíamos nos perguntar onde estão os l imites entre a informação e o local 

que armazena esta informação? Será mesmo que existe um momento exato 

em que algo que não existe passa a exist i r? Ou seria mais plausível af i rmar 

que a mente é um processo que se condensa e se descondensa num 

processo? 
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 Neste momento não estaríamos invertendo o pensamento de que 

somos corpos sól idos dotados de mente, para o pensamento de que somos 

um processo mental que se material iza em diferentes formas num ciclo de 

novas relações? Não seria o corpo (no sent ido mais amplo de objeto) o 

“produto f inal”  do processo de cr iação da informação? Afinal,  o próprio corpo 

não é completamente instável sob o ponto de vista estrutural? Nós 

precisamos da instabi l idade das nossas reações metaból icas para nos 

mantermos vivos. Este pensamento invert ido não nos leva a crer que a vida 

é algo parecido com uma constante transição disfarçada em diferentes 

formas? Podemos mesmo dizer qual é o l imite preciso entre a mente e o 

corpo? Podemos mesmo dizer que há um e outro? Será que a mente se 

restr inge ao cérebro ou ao restante das material izações condensadas no 

restante da natureza? Devemos mesmo perguntar por isso? E mais, devemos 

mesmo responder a essa questão? 

A dicotomia sujeito e objeto – Nós somos mesmo sujeitos racionais 
diante do grande objeto natureza? 

 Como é que surge o sujei to? E a própria noção de objeto? O que 

representa um e outro? A razão é o que diferencia o ser humano dos outros 

animais? O que Descartes queria nos dizer quando af irmou com sua frase 

famosa – “penso, logo existo”? É o fato de pensar que o faz exist i r? Ou seria 

ao contrár io? Não é o fato de exist i r  que o faz pensar? Não. Isso também é 

dicotômico! Não estamos procurando l imites para algo imensurável? Penso 

que ao tentarmos desvendar cada palavra de nossa l inguagem vamos 

inevitavelmente ao encontro de todas as outras já existentes. Pois a 

l inguagem desenvolvida por nós é em sua total idade conectada, é uma rede, 

mas uma rede f ini ta a observação desenvolvida (estr i tamente) pelos seres 

humanos. 

 É exatamente isso que ocorre com o par sujei to/objeto. Quando 

tentamos desvendar o que é o objeto, percebemos que não há l imites 

precisos entre este (o objeto) e nós (os sujei tos desta invest igação). Mas e 

se pensamo-nos como extensão deste grande objeto imaginado por nós? Não 

veríamos que na verdade não existe um ou outro, mas sim um processo, algo 

que cont inua a transformar-se incessantemente? E não seria este algo o 

processo informacional? Não poderíamos resgatar Goethe? “sinto, logo 

existo” .  Não importa o que sentimos e sim que estamos aqui para sent ir.  
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Sociedade e Natureza – Das categorias fi losóficas para os conceitos 
científ icos. 

 É evidente para nós que o espaço geográf ico não pode ser 

def inido com exata precisão. Se alguém duvida, então diga-me qual é o seu 

l imite! É desta perspect iva que os geógrafos de hoje encontram sérias 

di f iculdades ao tentar expl icar o que é o espaço geográf ico, o “objeto” de 

nossos estudos. Al iás, qualquer teoria cientí f ica que se preze nos dias mais 

recentes, não se af irma como verdadeira. É deste ponto fundamental que 

desenvolveremos, daqui para frente, a tentat iva de mostrar a importância do 

espaço estrutural na nossa visão do espaço geográf ico. Não podemos ver o 

espaço geográf ico como um sistema fechado, como um objeto l imitado .  E é 

exatamente por este motivo que se faz necessário o estudo do espaço 

estrutural.  Um espaço estrutural que ganha duplo sent ido. Primeiramente o 

de mostrar a evolução do pensamento matemático na ciência como um todo, 

poster iormente o de mostrar as sérias transformações desencadeadas nas 

ciências a medida que este pensamento se modif ica e também evolui .  Há, é 

claro, rupturas paradigmáticas, mas é também evidente a evolução cientí f ica, 

no sent ido de se reconstruir  novas ordens, novas maneiras de se enxergar o 

“real”  construído por nós. Neste momento podemos ver duas diferentes 

perspect ivas dentro da ciência. Duas perspect ivas que não se excluem: 

• Uma que cont inua encaminhando suas discussões vendo a di ferença 

fundamental entre o concreto  e o simból ico,  num eventual movimento 

dialét ico que considera didat icamente importante a expl icação por 

intermédio das dual idades or iginadas da razão inst i tuída no 

Renascimento Cultural  e no I luminismo. 

• E outra que encaminha suas discussões em direção ao rompimento desta 

di ferença fundamental entre o concreto e simból ico .  É exatamente aqui 

que entra o espaço estrutural,  ou as novas perspect ivas do pensamento 

matemático. 

Considerações finais 

Como já di to mais acima, não estudaremos o espaço estrutural aqui 

neste trabalho. Simplesmente pela l imitação do espaço oferecido para 

publ icação. Mas a proposta ou objet ivo pr incipal foi  justamente introduzi- los 

ou famil iar izai- los com os diversas pares dicotômicos do pensamento 
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ocidental,  além da tentat iva de trazer de volta a perspect iva perdida pelos 

muitos estudantes de geograf ia da ciência moderna. 

Nossa metodologia permeou diferentes correntes referentes ao 

estudo do espaço geográf ico. Optamos, pois, pela hermenêutica, não 

inval idando os outros métodos. Pelo contrár io, vemos uma importância 

fundamental no que se refere a fazer conexões. Isso se dá também pelo fato 

de não considerarmos a hermenêutica como método restr i to a 

fenomenologia. Não pretendemos fazer uma abordagem do espaço 

geográf ico por intermédio da fenomenologia, assim como também não 

pretendemos abordá-lo pelo material ismo. Acreditamos – exatamente por 

intermédio da hermenêutica – que existe a possibi l idade de sérias l imitações 

quando se pr ior iza uma dessas duas correntes. Nem mesmo acreditamos que 

elas sejam completas em si mesmas ou que exista uma e outra. É aqui que 

nasce o novo paradigma. 
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