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Resumo 

 

No presente artigo a gestão ambiental é investigada como eixo temático 

no escopo da ciência geográfica. Para justificar a relação entre a geografia e a 

gestão ambiental na atualidade, o estudo foca na importância do papel desta 

ciência em sua análise sobre as realidades socioambientais e utiliza os óculos 

do pensamento complexo para aumentar o raio de compreensão. Durante o 

desenvolvimento do texto, o cruzamento teórico entre geografia e 

complexidade potencializa o reconhecimento das diversas realidades para a 

gestão ambiental. Portanto, são utilizadas referências de pensamentos de 

geógrafos que desenvolvem a temática socioambiental com estudiosos da 

complexidade como método, sempre descendo o foco sobre o papel da 

geografia. Nesse sentido, busca a aliança entre os componentes estruturantes 

do objeto geográfico com a leitura totalizante da relação sociedade natureza 

pelo viés da complexidade, lançando luz sobre o objeto geográfico como 

representação da experiência humana. Tal costura teórica está direcionada 

para o aporte do universo acadêmico, a partir do entendimento da ciência 

geográfica como ciência do complexus e seu potencial teórico e prático na 

busca pela sustentabilidade socioambiental no atual estágio da civilização.  
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Introdução 

O desenvolvimento de pesquisas focadas na conservação da natureza 

no mundo tem produzido um considerável número de conceitos e práticas 
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sobre a gestão ambiental1. Contando desde a obra Primavera Silenciosa, de 

Rachel Carson, da década de 1960 até 2010 eleito como o Ano Internacional 

da Biodiversidade, são cinquenta anos de pesquisas, conceitos, tratados, 

fóruns políticos, programas e projetos socioambientais realizados. A maioria 

tratando a relação sociedade natureza buscando um caminho para a 

sustentabilidade2 da existência humana. 

Nas relações entre o consumo das populações e a biocapacidade3 da 

natureza na atualidade, são expressivos os impactos socioambientais 

provocados pelo desenvolvimento econômico da sociedade. 

A postura desequilibrada da apropriação humana sobre a natureza virou 

uma das prioridades na geopolítica mundial e, também, de diversas áreas de 

estudos acadêmicos. 

Nesse contexto, para que avancemos rumo ao desenvolvimento da 

gestão sustentável dos recursos ecológicos, o texto clama a participação da 

ciência geográfica, investindo mais em pesquisas para o fomento e legitimidade 

científica aos trabalhos da gestão ambiental.  

Até porque, um dos papéis sociais da ciência perpassa pela apropriação 

dos estudos acadêmicos pela sociedade de um modo geral, elucidando o 

entendimento sobre o 

 

“universo das ciências sociais como a principal via pela qual o conhecimento científico 

se relaciona com a cidadania. A superação de um patamar meramente técnico de 

intervenção sobre a questão ambiental demanda um enriquecimento das pesquisas 

nesta área” (MORAES; 2005, p.79). 

 

                                                           
1
 Gestão ambiental: alternativas para buscar a sustentabilidade dos ecossistemas antrópicos, 

harmonizando suas interações com os ecossistemas naturais. Isso envolve na maioria das vezes, lidar 
com interventores ou agentes que apresentam interesses conflitantes em relação à forma de utilização 
de um bem ambiental (SEIFERT; 2010, p. 45). 
2
 Para o autor, a sustentabilidade é uma questão de postura dos governos, da indústria e dos 

consumidores na utilização de maneira equilibrada dos recursos ecológicos para a produção e o 
consumo responsável, seguida da destinação adequada dos resíduos gerados. Visando, com isto, o 
usufruto dos recursos ecológicos por essas e para as próximas gerações. 
3
Biocapacidade: capacidade dos ecossistemas em produzir materiais biológicos úteis – definidos como 

aqueles que a economia humana realmente exige por ano - e absorver os resíduos gerados pelo ser 
humano, utilizando as atuais metodologias de gestão e tecnologias de extração (Global Footprint 
Network, 2012). 
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Por esse viés, a linha de raciocínio do texto em questão testa se a 

gestão ambiental pode ser inserida no arcabouço da geografia em suas 

análises sobre a relação sociedade natureza. Para tanto, os pontos de vistas 

considerados defendem que a gestão ambiental seja desenvolvida com 

multidisciplinaridade e com apoio de pesquisas transversais, principalmente, 

por conta das especificidades existentes nas diversas áreas com interface ao 

tema. 

Este pensamento é reforçado na atualidade, pois, 

 

“de forma diferente do que se acreditava no paradigma clássico, não se podem 

conhecer os fenômenos analisando as partes isoladamente, assim como não se podem 

também conhecer os processos ambientais sem dimensioná-los dentro da totalidade e, 

principalmente, sem interconectá-los dialeticamente na sua relação sociedade 

natureza” (CAMARGO; 2005, p. 21). 

 

Dessa forma, a sinergia entre a diversidade dos arcabouços teóricos 

existentes no universo acadêmico precisa ser vista como um componente 

fundamental nas pesquisas e ações para a gestão ambiental, mesmo dentro de 

determinada ciência. 

Potencializar uma maior conexão entre o homem e o meio natural requer 

pesquisas e ações condizentes com a pluralidade dos lugares. Por isto, para a 

observação da totalidade na relação sociedade natureza fica evidente a 

necessidade de dialogar a diversidade de saberes. E a geografia nessa 

conversa tem função estruturante. 

Pois, na troca entre os saberes para o desenvolvimento da gestão 

ambiental a geografia fomenta a reflexão sobre os movimentos entre 

componentes naturais, fixos e sociais, detalhando a complexidade de 

experiência humana na produção do espaço vivido, visto que 

 

“a geografia é uma disciplina complexa. (...) É inicialmente constituída de práticas e de 

habilidades indispensáveis para a vida dos indivíduos e dos grupos. (...) Ela é 

resultante das experiências renovadas e de procedimentos imaginados há muito pelos 

homens para responder aos imperativos de sua vida cotidiana, dar um sentido às suas 

existências e compreender o que acontece para além dos horizontes que eles 

freqüentam costumeiramente” (CLAVAL, 2010, p.11). 



4 
 

 

Desse modo, as ciências precisam abranger cada vez mais, a 

pluralidade e as especificidades do cotidiano socioambiental, no qual ciência e 

técnica se materializam. É nesse movimento que o estudo em questão procura 

os detalhes da relação sociedade natureza para confirmar o objeto geográfico 

como uma cadeia com relações complexas.  

Nesse sentido, o texto se apoia na complexidade da experiência humana 

e promove o papel da ciência geográfica para a gestão ambiental. Para tanto, 

será conduzindo o diálogo entre a aptidão da geografia em abranger estudos 

socioambientais em sua análise da relação sociedade natureza com o 

pensamento complexo4.  

Assim, o artigo busca elucidar como a geografia pode contribuir para a 

gestão ambiental, desenvolvendo o entendimento dessa disciplina como sendo 

uma ciência do complexus (SILVA; GALENO, 2004). Para isto, a revisão 

teórica prioriza autores que desenvolvem as reflexões socioambientais dessa 

ciência trançando-os com os autores que estudam a abordagem geográfica da 

complexidade. 

No primeiro momento serão utilizados alguns trabalhos, como os de: 

SUERTEGARAY, 2002; MORAES, 2005; SILVA, 2002; CASSETI, 2002; 

MENDONÇA, 2002; PORTO-GONÇALVES, 2002. A escolha desses autores 

visa apontar o caráter socioambiental da geografia e provocar a reflexão sobre 

as possibilidades da disciplina na geração de conhecimento, também, como 

ciência da gestão ambiental. 

Para a defesa da complexidade como método MORIN, 2002, 2005 será 

o principal pensador, seguido de CAPRA, 2002.  

Textos de DARDEL, 1990; CLAVAL, 2010; SANTOS, 1994, 2004, 2008; 

BARBOSA FERREIRA, 2004, oferecem apoio para desenvolver o debate sobre 

as trocas entre o espaço geográfico e o pensamento complexo.  

As referencias utilizadas para legitimar o encontro entre geografia e 

complexidade vêm de SILVA&GALENO, 2004; e CAMARGO, 2005, 2012. 

                                                           
4 À primeira vista, complexidade é um tecido de elementos heterogêneos inseparavelmente associados, que 

apresentam a relação paradoxal entre o uno e o múltiplo. A complexidade é a rede de eventos,ações, interações, 

retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico (MORIN; CIURANA; MOTTA; 2009, 

p.44). 
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Portanto, o desenvolvimento do arcabouço teórico do estudo em questão 

busca lançar luz sobre as relações e semelhanças entre a geografia e 

complexidade para fundamentar a gestão ambiental. E, enfim, testar se a 

ciência geográfica pode elucidar as diferentes realidades para servir como uma 

das bases teóricas sobre a sustentabilidade socioambiental. 

 

A gestão ambiental dentro do escopo geográfico 

 

Atualmente, é notório que a relação sociedade natureza5 se solidificou 

como uma frente de estudo multidisciplinar. As ciências humanas e as exatas 

se somam às ciências da natureza no desenvolvimento das pesquisas sobre a 

sustentabilidade, por meio das ferramentas e processos que instrumentalizam 

a gestão ambiental. 

Na interface com as ciências sociais e naturais a geografia abrange em 

seu ferramental categorias singulares, complexas, diferentes e 

complementares que podem aportar diversas áreas de conhecimento.  

São conceitos sinérgicos que permitem à disciplina construir 

historicamente sua identidade, partindo da análise da pluralidade das 

realidades que observa. 

Nesse sentido, a relevância do papel dessa ciência na gestão ambiental 

é legitimada pois,  

 

“a geografia, como os demais ramos científicos, traz à sociedade um dado 

conhecimento da realidade, o que permite o homem adaptar-se ao mundo, ajustando-o 

às suas necessidades, e modificando-o de tal forma que sirva aos seus propósitos, 

sendo este mundo, ele próprio, uma criação humana a partir da transformação da 

natureza” (BARBOSA FERREIRA; 2004, p.917). 

 

No que tange os movimentos entre os componentes físicos e sociais, 

com o foco na gestão ambiental, a geografia oferece percepções que não são 

captadas pelas disciplinas mais compartimentadas. 

 

                                                           
5 A composição ortográfica “relação sociedade natureza” aqui é utilizada sem hífen, partindo do entendimento de que 

no atual estágio da civilização o meio, seu povo e suas dinâmicas de utilização do território são inseparáveis para a 

leitura fiel das realidades. E para geografia, tal leitura deve ser seguida da intervenção para a construção de melhores 

cenários. 
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“A opção pelo conceito de território, da região, da paisagem, do lugar, da rede, enfim, 

indica a persistência em todas as dimensões analíticas, daquilo que fundamenta 

historicamente a análise geográfica: a relação natureza-sociedade” (SUERTEGARAY, 

2002, p. 111). 

 

A geografia em seus estudos primordiais foi estruturada desenvolvendo 

os conceitos sobre a leitura humana da natureza. Nessa fase o ser humano era 

tido como um elemento externo ao meio. 

Com o desenvolvimento dos pensamentos sobre métodos e técnicas 

geográficas, pouco a pouco o componente homem foi aceito como visceral ao 

meio natural. Os estudos sobre a intervenção antrópica sobre o meio e as 

influências do meio sobre o homem, fizeram (e continuam a fazer) dessa 

ciência, uma ciência complexa. Pois, busca desvendar as nuanças, muitas 

vezes subjetivas, na fusão homem meio, representadas no desenvolvimento de 

seu objeto, o espaço geográfico.  

Pela observação geográfica podemos entender que a sociedade é 

constituída de natureza, assim como a natureza é (re)construída pela 

sociedade. Ou seja, a natureza é a auto-reprodução do ser/seres na sua 

relação com entorno (STUERTEGARAY, 2002, p.115), através de dinâmicas 

nas quais se criam, mantém e transformam as realidades socioambientais dos 

lugares ao mundo globalizado. 

Por isto, pode-se dizer que o homem isolado, ou socialmente 

considerado, depende de seu modo de vida, ao mesmo tempo em que o 

produz e reproduz (SILVA, 1991, p.21) sobre e pela natureza. 

Esse entendimento ganha eco quando considerada a linha do tempo 

desde os anos de 1960 até a atualidade. Observa-se nesse período, que a 

história da sociedade humana encontra-se fortemente marcada pelo debate a 

cerca da questão ambiental, fato que repercute de maneira integral no escopo 

do conhecimento geográfico (MENDONÇA, 2002, p.123).  

A extrema fragmentação do conhecimento, sobretudo a partir do século 

XIX, consagrou a separação entre homem e natureza (PORTO-GONÇAVES, 

2002, p. 100). Por isto, a emergência socioambiental do agora exige a 

reaproximação desses componentes indissociáveis da realidade e da ciência 

geográfica, tais como as conhecemos. Pois, a crise ambiental contemporânea 
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está a demandar de toda a sociedade, e da ciência em particular, uma reflexão 

profunda acerca de sua trajetória (MENDONÇA, 2002, p.142). 

É nesse sentido que o protagonismo socioambiental da geografia é 

defendido como basilar na gestão ambiental. E, o sucesso desse eixo temático 

no escopo geográfico depende, de certo modo, da evolução dessa ciência, 

reavaliando os componentes e as relações de seu objeto.  

 

“A renovação da geografia passa pela depuração da noção de espaço e pela 

investigação de suas categorias de análise. (...) O espaço não é uma coisa nem um 

sistema de coisas, senão uma realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis que 

sua definição não pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a 

natureza e a sociedade, mediatizadas pelo trabalho” (SANTOS, 2007, p.27). 

 

            Sobre o pressuposto de que o espaço geográfico só existe a partir das 

relações entre os componentes geográficos – naturais e sociais - e os 

processos e produtos que os retroalimentam, fica inviável conceber a gestão 

ambiental sem os argumentos que a geografia pode oferecer. 

           Mesmo porque, nas discussões sobre desenvolvimento humano e a 

sustentabilidade ambiental, o natural se põe como uma relação política, um 

conjunto de relações globais (SILVA; 1994, p.42) no qual a geografia não pode 

se ausentar. 

            Porém, ao se identificar a gestão ambiental como um campo de 

atuação do geógrafo, dentre vários outros, não se está propugnando pela sua 

excelência em relação aos demais, dado que a riqueza do pensamento 

geográfico reside na sua própria pluralidade de enfoques (MENDONÇA, 2002, 

p.141). 

           Dessa forma, na busca pela confirmação da gestão ambiental no 

arcabouço teórico dessa ciência e na prática em campo por geógrafos, a 

aceitação da geografia como ciência do complexus abre novos caminhos para 

o desenvolvimento de uma disciplina conscientemente transversal e totalizante 

da realidade. E, esse entendimento, a partir do presente estudo, se direciona 

para as interpretações da geografia no encontro da sustentabilidade 

socioambiental. 
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Geografia e Complexidade: afinidade epistemológica para a gestão 

ambiental 

 

O Brasil é internacionalmente conhecido pela riqueza de vidas silvestres 

distribuídas por todo território nacional, e cada vez mais se torna um ator 

fundamental nas políticas mundiais para a conservação da biodiversidade. 

Com uma quantidade considerável de programas e projetos ambientais, a 

quase totalidade do território brasileiro é área prioritária para conservação da 

natureza, partindo das dinâmicas da gestão ambiental em escala mundial.  

As pesquisas ambientais nos biomas nacionais são vitrines para o 

mundo tanto pela diversidade de ecossistemas espacializados nos territórios, 

quanto pela endemia de espécies contidas em cada região. 

Considerando o caráter socioambiental da geografia é inevitável a 

presença de seus estudos no descortinar dos caminhos a seguir na busca pela 

sustentabilidade. Sobretudo pela essência de seu objeto.  

Pois, na análise do espaço geográfico focada no entendimento sobre a 

complexidade do desenvolvimento socioeconômico e os recursos ecológicos 

brasileiros é inapropriado desconsiderar a diversidade de componentes, 

realidades, e principalmente, pluralidade dos olhares e comportamentos na 

relação sociedade natureza, neste que é um país continental.  

É por isto que esse estudo se apoia na hipótese de que a geografia tem 

papel fundamental nas pesquisas e intervenções advindas de processos da 

conservação dos recursos ecológicos. Fazendo eco ao pensamento de 

CASSETI, 2002, não existe qualquer pretensão de sugerir um novo referencial 

epistemológico para a geografia, (mas) entende-se o conceito ontológico de 

natureza como algo que se aproxima do conceito categorial de ‘espaço’, 

partindo do princípio de que buscam a compreensão totalizante da ‘unidade do 

real’ (Idem, p.160).  

Então, sob o prisma da ciência geográfica, a partir de seu objeto de 

estudo, o texto está alicerçado nos pensamentos sobre a complexidade para 

aumentar o coro e dar escala a uma fundamental indagação sobre a 

experiência humana: será possível alcançar a compreensão dessa unidade do 

real, considerando o indivíduo distanciado de sua sociedade, o ser humano 
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descontextualizado de seu cotidiano, ou a importância da natureza na 

produção do espaço vivido? 

Expandindo os questionamentos, 

 

“Pode-se aceitar que o conhecimento seja fundado na exclusão do conhecedor, que o 

pensamento seja fundado na exclusão do pensador, que o sujeito seja excluído da 

construção do objeto? Podemos continuar jogando essa questões no lixo? Formulá-las, 

tentar respondê-las, é inconcebível, derrisório, insensato. Mas é ainda mais 

inconcebível, derrisório, insensato expulsá-la” (MORIN, 2002, p.28) 

 

Dessa maneira, para a abrangência da totalidade do objeto geográfico o 

pensamento complexo pode oferecer novos olhares para o desenvolvimento 

dessa ciência. Um método que pode articular o que está separado e reunir o 

que está disjunto (MORIN, 2010,p.28) apoiando a análise totalizante da relação 

sociedade natureza. 

Então, a atuação da geografia para os processos de conservação da 

natureza, a partir da gestão ambiental como eixo temático da disciplina, precisa 

levar em consideração que outras possibilidades de conexões, outros 

cruzamentos de personalidades e de formulações, outras histórias poderiam, 

enfim, descortinar-se em nosso horizonte de análise (CARVALHO; 2004, p.69). 

E, assim, sensibilizar para as enormes carências de nosso pensamento, e 

compreender que um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações 

mutilantes (MORIN; 2005, p.15), o que dificulta a compreensão das realidades. 

É com esse contexto que surge a possibilidade da geografia se apropriar 

de um método que detecte e não oculte as ligações, as articulações, as 

solidariedades, as implicações, as imbricações, as interdependências, as 

complexidades (MORIN, 2002, p.29). 

E, seguindo determinado momento da obra do professor Milton Santos, 

que entendia o objeto da ciência geográfica como sendo uma realidade 

relacional (SANTOS; 2007, p.27) entre estruturas fixas naturais ou humanas, 

com os movimentos e diversos processos sociais, a convergência das 

categorias do espaço geográfico com o pensamento complexo é inevitável. 

Pois, o paradigma da comlexidade considera que 
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“o espaço e o tempo não são mais entidades absolutas e independentes. Não só não 

há mais uma base empírica simples, como também uma base lógica simples (noções 

claras e distintas, realidade não ambivalente, não contraditória, estritamente 

determinada) para construir o substrato físico. Resulta daí uma consequência capital: o 

simples (as categoria da ciência clássica que constituem o modelo de qualquer ciência) 

não é mais o fundamento de todas as coisas, mas uma passagem, um momento entre 

complexidades” (MORIN; 2005, p.19). 

 

É por esse viés que o desenvolvimento do artigo promove a aceitação 

da complexidade como um método para a geografia. Pois, as consonâncias 

existentes entre o conceito do espaço geográfico e o pensamento complexo 

permitem a evolução de uma geografia da complexidade, principalmente se 

enfatizada a gestão ambiental como tema caro à disciplina.  

Pela ótica do pensamento complexo, a noção da unidade do real não é 

tida como uma unidade elementar discreta, mas uma unidade complexa, um 

“todo” que não se reduz à “soma” de suas partes constitutivas (MORIN; 2005, 

p. 20). Edgard Morin define que, 

 

“o ambiente, transformado em ecossistema, quer dizer, em uma máquina espontânea 

nascida de interações entre os seres vivos de um mesmo “nicho”, é muito mais do que 

uma reserva de alimento, mais ainda do que uma fonte de neguentropia de onde o ser 

retira organização, complexidade, informação, é uma das dimensões da vida, tão 

fundamental quanto a individualidade, a sociedade, os ciclos das reproduções” 

(MORIN; 2002, p. 253).   

 

A inferência do pensamento complexo na geografia não é novidade. 

Friederich Ratzel trouxe ótica parecida com o paradigma da complexidade para 

a fundamentação de tal ciência como campo de estudo da relação sociedade 

natureza, ainda no século XIX. Esse ícone da geografia clássica deixou como 

herança conceitos que têm sido desenvolvidos para desvendar os 

componentes, movimentos e produtos dos povos sobre os ambientes até os 

dias atuais.  

Nos conteúdos dos escritos por esse pensador da geografia, é clara sua 

busca pelo entendimento do complexo terrestre, considerando o conjunto de 

seus elementos constitutivos, sejam eles físico-biológico ou histórico-culturais 

(CARVALHO; 2004, p.73). 
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O geógrafo alemão desenvolveu suas reflexões sobre a geografia 

demonstrando a característica complexa dessa área de conhecimento. Alternou 

estudos sistemáticos de geografia geral com vários pequenos estudos sobre 

problemas geográficos políticos (MESSIAS; 1992, p.30) almejando o 

desvendamento da totalidade das relações existentes na relação homem meio 

homem. Para o intelectual esse era um objetivo evidente para disciplina. 

 

“Há uma insistência por parte de Ratzel, em restringir as respectivas abordagens à 

condição de tributárias de um conhecimento maior que se quer construir. Dessa 

maneira, estabelece-se uma espécie de vínculo entre elas, na medida em que, a 

despeito do tema tratado (geografia, política, etnografia, distribuição geográfica das 

sociedades humanas ou características ambientais das diversas regiões do planeta), o 

objetivo é argumentar e demonstrar as conexões existentes entre todas as partes da 

Terra” (CARVALHO; 2004, 73). 

 

 Alguns geógrafos contemporâneos vêm desenvolvendo pensamentos 

sobre essa característica da ciência em revelar as especificidades na sinergia 

homem meio, pelo viés da geografia como ciência do complexus. 

 

“Nesse sentido, são reconhecidos os esforços de figuras como Stoddart, George 

Bertrand e Jean Tricart, entre outros. Todos eles em textos mais ou menos recentes, 

não deixaram de apontar para a necessidade de reformular os procedimentos de uma 

geografia física atomizada por uma proliferação de investigações desarticuladas, 

desequilibrada por uma hipertrofia da geomorfologia e por grandes insuficiências no 

campo das disciplinas biogeográficas, e que abandonou, por conseguinte, as 

considerações de conjunto ou ecossistêmicas, justamente em um momento no qual 

mais seriam necessárias tais considerações, por causa entre outros motivos, das 

intensas dilapidações das paisagens a que assistimos hoje” (CARVALHO; 2004, p. 

115). 

 

Com esse raciocínio, o artigo em questão lança luz sobre o pensamento 

geográfico, considerando a evolução dos processos e produtos das diferentes 

escolas de geografia no espaço tempo, reclamando à essa ciência abranger 

novos olhares sobre seu objeto e religar os aspectos dissociados de seu 

escopo durante décadas.  
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Tal pensamento pode motivar à geografia da atualidade a participar 

efetivamente do movimento de transição rumo à sustentabilidade 

socioambiental. Ao propugnar uma outra relação dos homens (sociedade) com 

a natureza, aqueles que constituem o movimento ecológico estão, na verdade, 

propondo um outro modo de vida, uma outra cultura (PORTO-GONÇALVES; 

2002, p. 21). Naturalmente, neste texto entende-se que não cabe a geografia 

apenas sintetizar os acontecimentos, pois  

 

“a geografia não é, de início, um conhecimento; a realidade geográfica não é, então, 

um ‘objeto’; o espaço geográfico não é um espaço em branco a ser preenchido a seguir 

com colorido. Mas, a ciência geográfica pressupõe que o mundo seja conhecido 

geograficamente, que o homem se sinta e se saiba ligado à Terra como ser chamado a 

se realizar em sua condição terrestre”(DARDEL; 1990, p.33). 

 

Por esse motivo, os geógrafos não podem deixar de expressar a 

significância do histórico e do presente de sua ciência para o apoio acadêmico 

aos trabalhos sobre a sustentabilidade. Porque aqueles que praticam a 

geografia têm a preocupação de não perderem de vista nem os 

acontecimentos, nem a evolução do cenário mundial (CLAVAL; 2010, p.7). E a 

crise ambiental da geração presente cobra a troca entre os saberes para a 

maior abrangência das realidades.  

Assim, é com essa percepção que a geografia, no presente artigo, tem 

sua prática, habilidades e conhecimentos defendidos em prol da gestão 

ambiental. E para isto, o acréscimo de outras áreas de conhecimento, e 

principalmente do pensamento complexo, pode agregar valores ao escopo 

dessa ciência. 

Além do que a troca entre os saberes a mantém coesa com os alicerces 

de sua fundamentação como área de estudos do homem sobre o meio. E, 

principalmente, sem perder de vista o desvendar da complexidade entre as 

relações sociedade natureza. 

 

Considerações finais 
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No texto, buscou-se identificar as características socioambientais da 

geografia, visando o diálogo entre essa ciência e a gestão ambiental. Numa 

breve tentativa de agregar ao desenvolvimento do objeto de estudo geográfico 

o conhecimento sobre o pensamento complexo, foi exposto que tal linha de 

pesquisa pode oferecer novos olhares para a leitura e intervenção no escopo 

dessa ciência. 

O foco recaiu sobre a gestão ambiental, considerando a efervescência 

da temática entre as ciências ambientais e humanas no atual estágio da 

civilização. A emergência do aumento de responsabilidade humana na relação 

sociedade natureza, enfatizando o papel da geografia na busca pela 

sustentabilidade foi a maior motivação para o desenvolvimento das idéias. 

No estudo em questão foi considerado que a produção do espaço 

socioambiental é o motivo de ser do geógrafo. Por isto, foi defendido que a 

geografia na atualidade deve resgatar os primórdios de sua concepção e 

aceitar, definitivamente, que a 

 

“a Terra é um sistema constituído de diversos outros sistemas em constante 

interconectividade, que é gerada pelas relações de troca e pelo feedback. Cada 

subsistema contribui espaço temporalmente de seu modo para a evolução do planeta. 

Essa evolução liga-se ao constante aumento da complexidade e à compreensão de 

que a totalidade é sempre superior ao somatório de suas partes, portanto, a totalidade 

sempre se renova” (CAMARGO; 2012, p. 169). 

 

 Com essa consideração sobre o locus do geógrafo no cotidiano da 

sociedade contemporânea, especialmente, fortalecendo a complexidade do 

objeto da geografia, o pensamento complexo é uma grande fonte de 

conhecimento a ser aportado pela disciplina, pois questiona a existência de 

uma única unidade de ciência para desvendar a totalidade. 

Como visto, tal pensamento defende que, uma teoria que se quer 

fundamental, escapa ao campo das disciplinas. Significa dizer que a 

perspectiva aqui é transdisciplinar. Transdisciplinar significa hoje, indisciplinar 

(MORIN; 2005, p. 51) no sentido de não seguir um único caminho. 

Assim sendo, para acompanhar a renovação da totalidade da relação 

humana sobre a natureza, as ciências de um modo geral, precisam dialogar 

com eficiência propositiva seus saberes. Talvez assim, realizar a gestão 
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ambiental condizente com a diversidade de realidades e objetos de estudos no 

coletivo científico.  

Com isto em vista, à geografia cabe participar desse processo de 

renovação, posto que sua origem como campo de estudo considerou a 

diversidade dos componentes existentes sobre o globo terrestre e as 

transformações causadas pelo espaço vivido. E, fundamentalmente, pela 

complexidade da relação de interdependência do homem com a natureza. 

Assim, clareia-se a importância do uno junto à força do múltiplo pelo universo 

acadêmico, e o desenvolvimento da geografia, como ciência do complexus 

pode fazer total diferença no entendimento e na busca da sustentabilidade 

socioambiental pelos geógrafos. 
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