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Resumo 

 

 Este trabalho, que constitui o ponto de partida para a pesquisa de mestrado, na área 

de Pensamento Geográfico, pretende apresentar uma discussão em torno do momento de crise 

ambiental que estamos vivendo, crise esta que se insere no seio da racionalidade científica 

moderna na forma como olhamos e modificamos o planeta. Exemplifica esta problemática por 

meio do discurso do aquecimento global, analisando seus objetivos econômicos e políticos, e por 

fim apresenta considerações sobre a necessidade de ampliar olhares para as problemáticas atuais 

da sociedade na sua relação com o planeta, ressaltando a importância da ciência geográfica nesta 

possível e necessária construção. 

 

Palavras-chave: Crise ambiental – Holismo - Racionalidade científica. 

 

A crise ou anuncia um início, ou uma perda definitiva dos critérios do 

bem e do mal, do justo e do injusto, do real e do possível, ela abre um 

abismo.  (A Crise da Razão, Adauto Novaes). 
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Introdução 

 

 Apresento, para fins de apresentação oral e publicação no II Encontro Nacional de 

História do Pensamento Geográfico, a ser realizado na USP de 9 a 12 de Novembro de 2009, 

trabalho inicial resultante das primeiras leituras e discussões no Instituto de Geociências da 

Unicamp, onde pleiteio adentrar na pesquisa de mestrado na área de Pensamento Geográfico, 

Universidade no qual atualmente curso algumas disciplinas da pós-graduação na qualidade de 

aluno especial.  

A opção por esta temática surgiu como continuidade da pesquisa monográfica de 

Bacharelado, onde busquei analisar as nuances do discurso científico, observando seus limites e 

propondo a ampliação de seu “olhar” sobre a sociedade, discutindo sua linguagem, a onipotência 

da razão, o pretenso cientificismo, dentre outros aspectos relevantes ao estudo na área de 

Epistemologia e Pensamento Geográfico.  

 Este trabalho, como início de uma pesquisa em pleno andamento, possivelmente 

peca em alguns aspectos de forma e conteúdo, justamente por estar materializando-se. No 

entanto, compreendo como de suma importância apresentar os resultados iniciais da pesquisa, e 

ouvir as possíveis críticas e elogios de outros pesquisadores, no intuito de melhorar a qualidade 

da mesma.   

Vivenciamos atualmente o momento caracterizado pela crise ambiental, crise que passa 

por todas as esferas do real e é constituída, dentre outros elementos, a partir do argumento 

principal da industrialização sem limites e da exploração desenfreada dos recursos naturais, 

principalmente nas sociedades modernas recentes, onde ciência e tecnologia, atuando 

concomitantemente, sedimentam com eficiência o desenvolvimento da sociedade atual.  

 Pensando primeiramente em termos ecológicos, podemos entender a crise 

ambiental como o desequilíbrio causado pelo crescimento sem controle das populações e, 

conseqüentemente, pela maior demanda na extração de recursos e bens naturais para abastecer os 

seres do habitat em questão. Mas o ambiente é muito mais que ecologia, é “complexidade do 
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mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações 

de poder que se inscrevem nas formas dominantes do conhecimento” (LEFF, 2002, 17). 

 Quando pensamos em seres humanos, onde “na qualidade de sujeitos ativos do 

jogo evolutivo, acumulamos imensos poderes de transformação do mundo” (HARVEY, 2004, 

279); devemos atentar os olhares para outras dimensões do problema, muito mais complexas. 

Para caracterizar melhor a problemática, é preciso entender as concepções e os discursos 

científicos que estão na raiz da denominada crise ambiental, que exemplifica o modo com a 

racionalidade científica moderna, aliada a tecnologia e a informação, impuseram determinada 

forma de desenvolvimento às sociedades. Além disso, cabe refletir sobre o modo como ações e 

intervenções, realizadas por governos e instituições no sentido de desenvolver de forma mais 

equilibrada a sociedade, estão se concretizando. 

  Temos ciência que a linguagem e a comunicação são elementos essenciais às 

relações humanas atuais, e atuam no sentido de transmitir determinada visão de mundo. Assim, 

constitui-se em um discurso, uma concepção científica, um conjunto de jogos de linguagem. 

Resgatamos Wittgenstein (1889-1951), onde a linguagem “funciona em seus usos, não cabendo, 

portanto, indagar sobre o significado das palavras, mas sobre suas funções práticas” (1984); e 

tais funções escondem nas entrelinhas objetivos específicos para manutenção de determinadas 

relações de poder. 

 Assim, ao analisarmos os fenômenos ambientais e todo o leque de informação 

gerada, seja pela mídia de massa, seja disseminada por atores ou instituições ligadas diretamente 

ao problema, percebemos a construção de um discurso científico muito bem concatenado, 

configurando uma visão de mundo e apresentando no seio de seu conteúdo alguns aspectos 

limitantes e que, justamente por isso, devem ser discutidos. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Crise ambiental como crise da racionalidade científica 
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 O período caracterizado pelo início da crise ambiental pode ser entendido como a 

“crise do paradigma fragmentário” (MOREIRA, 2006), contextualizado por um momento de 

saturação industrial, na impossibilidade dos mecanismos e das ações de desenvolvimento das 

sociedades modernas reverterem o quadro de exploração dos recursos naturais do planeta, 

confirmada pela visibilidade gritante do diversificado conjunto de problemas ambientais. Para 

Moreira (2006, 39), “A crise do paradigma fragmentário se evidencia no correr dos anos 1960-

1970. Seu sinal mais claro no âmbito da geografia é a crise ambiental”. 

 Essência do paradigma fragmentário, o pensamento positivista caracterizou-se por 

olhar o planeta organizando-o a partir de uma linguagem geométrico-matemática, e tendo seu 

conteúdo físico fragmentado pela especialização das disciplinas e das ciências: 

 

Vemos a natureza como o relevo, as rochas, os climas, a vegetação, os 
rios, etc. E conhecemo-la medindo as proporções matemáticas e 
descrevendo os movimentos mecânicos das relações de seus corpos 
(MOREIRA, 2006, 48). 

 

 Mas é preciso voltar alguns séculos atrás. O pensamento mecanicista, preconizado 

dentre outros pelo filósofo Descartes (1596-1650), introduziu as bases do pensamento moderno 

sobre a natureza e o homem: “A natureza torna-se uma grande máquina, uma engrenagem de 

movimentos precisos e perfeitos, que o homem pode controlar, transformar em artefatos técnicos 

e explorar para fins econômicos” (MOREIRA, 2006, 60). Concepção teórica muitas vezes 

tratada, convencionalmente, como visão de mundo; o mecanicismo constitui-se na base de todo 

desenvolvimento da sociedade, desde o Mercantilismo europeu, do surgimento e consolidação do 

capitalismo, ao período da Guerra Fria e a globalização moderna, já no séc XX e XXI. 

Podemos ainda tratar a problemática mais ao fundo, já que além da natureza fragmentada 

e matematizada, o homem, transformado em força de produção, também é um recurso a ser 

explorado: A natureza e o homem são ambos amplamente transformados em fatores de produção, 

a boa ciência significando o uso econômico o mais racional possível – racional denotando curtos 

e lucros – desses recursos (MOREIRA, 2006, 70). 
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O aquecimento global: Uma tragédia moderna 

 

 Dentre as principais problemáticas ligadas a crise ambiental, a temática que mais 

está sendo explorada atualmente é o aquecimento global; seja nos conteúdos de Geografia e 

Atualidades, nas políticas governamentais, nas ações empresariais, nas organizações não-

governamentais, nos estudos e pesquisas acadêmicas e principalmente na mídia de comunicação 

em massa. A sociedade atual busca seu desenvolvimento com base no que é entendido como 

aquecimento global, assim como suas causas e conseqüências. 

 A idéia de aquecimento global pode ser entendida como a metáfora da catástrofe 

de um mundo em desequilíbrio, de fenômenos trágicos e desastres naturais em níveis globais. 

Metáfora esta que, para Ricouer (1983) “se constitui no poder de reescrever a realidade”; e 

busca apresentar e representar uma visão determinante dos processos da natureza e do homem, 

visão que coloca o aquecimento global como o grande vilão da humanidade e a causa de todos os 

desastres. 

O aquecimento global representa e apresenta, em uma forma nova e contextualizada, o 

mito antigo da finitude da humanidade e do planeta a beira de um apocalipse. Nesta abordagem, a 

idéia do trágico moderno traz consigo as metáforas do medo, do susto, do desespero perante uma 

situação sem volta, do absurdo da existência e principalmente do efetivo distanciamento do 

homem com a natureza e assim, com a sua natureza interior, com a sua subjetividade.  

Segundo Vitte (2005): 

 

No limite, o sublime do mundo moderno é o nosso trágico, materializado 
na crise ambiental. A história da  relação do homem com a natureza, 
mostrou  que o vetor do seu desenvolvimento era o desprendimento cada 
vez mais acentuado do sujeito face à natureza envolvente: quanto mais 
profunda a subjetividade, tanto mais forte a sua oposição à natureza 
circundante. 
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Já separada de nosso mundo consciente, os fenômenos naturais são entendidos 

“tecnicamente” e “cientificamente” como fenômenos negativos, trágicos, que só destroem. 

Olhamos, por exemplo, o aquecimento global de uma forma dicotomizada, sem refletirmos 

enquanto agentes diretos e internos ao processo; da mesma forma como é observado e 

transmitido qualquer outro processo ou crise ambiental.   

Mas ao contrário, estes fenômenos podem ensinar muito sobre a essência de seus 

processos e como podemos compreende-los na sua relação com o ser humano e a sociedade,  

como igualação com a natureza, como unidade e todo. Ainda segundo Vitte (2005) “um dos 

veículos de superação desta dualidade da res extensa (corpo) e da res cogita (alma), é a 

transdisciplinaridade, que precisa recuperar uma dimensão holística do mundo e do ser. É 

necessário reinventar uma nova cosmologia, cujo universo, a exemplo  de  Leibniz,   não tenha 

um centro, mas seja uma rede cuja dinâmica espaço-temporal esteja garantida por um 

desenvolvimento teleológico e ontológico”. 

 

Apontamentos para uma visão holística perante o planeta: Geografia, Arte e abertura ao 

novo. 

 

 Cabe, como um dos objetivos principais desta pesquisa, argumentar sobre a 

importância da ciência geográfica na busca por superar os limites da ciência moderna, utilizando-

se de todo seu corpo teórico e filosófico para tecer novos caminhos interdisciplinares no sentido 

de olhar e intervir de forma mais adequada nos problemas da sociedade, pautada atualmente pela 

crise ambiental.  

 Kant e Humboldt, pensadores de suma importância no processo de sistematização 

da geografia, teceram considerações, no século XVIII, sobre a natureza e sua representação no 

mundo. Humboldt, enquanto cientista explorador, artista e escritor, propunha em seus trabalhos 

uma integração entre ciência e estética, olhando a natureza como uma unidade na sua 

multiplicidade de elementos constituintes.  
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Observamos neste momento histórico apontado acima uma proposta de visão holística e 

integração de conhecimentos; mas o pensamento positivista-mecânico fortaleceu suas bases em 

torno da fragmentação dos conhecimentos em diferentes campos do saber, e na questão que nos 

compete, aprofundou e consolidou a dicotomia homem-natureza, cada um com sua ciência 

específica, construindo assim um “um conceito de natureza de absoluta e recíproca relação de 

separação e externalidade do homem” (MOREIRA, 2006, 58). 

A partir desta argumentação, retomo a questão apresentada por Leff (2002): 

  

O que importa realmente saber é como a ciência, baseada numa atitude 
fragmentada perante a vida, poderá atingir a essência de problemas reais 
que dependem de contextos tão vastos que, em última análise, abrangem 
o conjunto da natureza, da sociedade e da vida de cada indivíduo. (13). 

 

 Integrar as ciências vai além do plano organizacional e sistematizador apresentado 

pelas teorias interdisciplinares, nas últimas décadas. É preciso estar aberto a novos 

conhecimentos, buscando estudos que captam de forma mais profunda a crise da racionalidade 

que estamos vivenciando, refletindo sobre o ser humano enquanto espécie, sociedade e indivíduo.  

Ruy Moreira (1997), em artigo sobre a pós-modernidade, apresenta-nos uma idéia 

interessante a respeito do olhar artístico: “Antena da sensibilidade, e não da razão, a arte lê o 

mundo através da linguagem da representação espacial (situação que divide com a geografia). É 

quem enfrenta a dificuldade maior de captar e representar as mudanças do conteúdo. E busca 

resolvê-la, mudando freqüentemente de estilo”. Esta mudança de estilo compreenderia 

exatamente a abertura ao novo, a disposição dos atores sociais das respectivas ciências em 

colocar seus conhecimentos teóricos em profundos questionamentos. 

 A crise ambiental, enquanto crise que perpassa por todas as esferas do real, 

pressupõe a necessidade de refletir sobre um conjunto de problemáticas e obstáculos, buscando 

uma percepção global. A Geografia, pautada dentre outros olhares, pela percepção artística, e 

enquanto ciência do homem e da natureza em seus processos históricos constituintes, em uma 
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abordagem interdisciplinar e integradora, pode desenvolver uma profunda reflexão sobre a crise 

ambiental, estabelecida como uma crise de olhar.  

E um dos caminhos pode ser o resgate de pensadores clássicos que trabalharam uma visão 

integradora do planeta, seja nas artes ou nas ciências, como Humbold, Goethe e Schelling, dentre 

outros. Neste aspecto, Ruy Moreira destacou que “a conseqüência de uma Geografia 

integralizada num homem reencontrado na natureza é a retomada de ligações que os clássicos 

sempre fizeram do holismo geográfico com um processo de história” (74, 2006). 

A racionalidade ambiental trabalhada por Enrique Leff (2002) também constitui-se numa 

possibilidade de superação do olhar fragmentado: “A construção de uma racionalidade 

ambiental é um processo político e social que passa pelo confronto e concerto de interesses 

opostos, pela reorientação de tendências (dinâmica populacional, racionalidade do crescimento 

econômico, padrões tecnológicos, práticas de consumo); pela ruptura de obstáculos 

epistemológicos e barreiras institucionais; pela criação de novas formas de organização 

produtiva, inovação de métodos de pesquisa e produção de novos conceitos e conhecimentos” 

(112). Pois, retomando Leff em outro ponto de seu trabalho, observamos que a problemática 

ambiental não é ideologicamente neutra, e muito menos deixa de se pautar por interesses políticos 

e fins econômicos bem delimitados. 

 

Metodologia 

 

Descartes, em carta ao seu editor a respeito do título Discurso do Método, disse que não 

deu o nome da obra de Tratado do Método, pois não tinha a intenção de ensinar, mas de apenas 

falar sobre o assunto. Também retomo a frase célebre do poeta espanhol Antônio Machado, onde 

“caminhante, não há caminho; faz-se caminho ao andar”, para exemplificar que o método 

apriorístico, concepção necessária, não é suficiente quando se busca algo, sobretudo quando se 

trata de conhecimento científico, já que o mesmo passa a existir na medida em que começa o 

processo de conhecimento. 
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 Esta pesquisa desenvolve-se a partir da idéia de interpretação teorizada dentre 

outros autores por Paul Ricouer, tratando-se de um pensamento que adota um método reflexivo 

tendo em vista o esclarecimento de aspectos da existência, elucidando seu sentido. Ricouer 

(1983) trabalha a idéia de que todo pensamento moderno tornou-se interpretação, dado através de 

experiências simbólicas que fundamentam nossa situação de ser; assim “a questão que lhe revela 

essencial não é tanto a do erro e da mentira, porém a da ilusão. Para se descobrir a verdade, 

deve-se dissipar essa questão”. Pois, “toda a crise atual da linguagem pode ser resumida na 

oscilação entre desmistificação e restauração do sentido”. 

Importante ressaltar, para o decorrer de todo o processo investigatório, a “observação dos 

fatos, comportamentos e cenários” (ALVES-MAZZOTI & GEWANDSZNADJER, 1999) 

relevantes para a pesquisa, compreendendo: observação de notícias (fatos e fenômenos) 

transmitidas pela televisão e outros meios, leitura de documentos importantes, leitura dos 

geógrafos e pensadores seminais, observação do comportamento dos indivíduos e grupos sociais 

ligados à temática estudada e observação holística do cenário mundial na perspectiva da crise 

ambiental. 

 

Considerações Finais 

 

 Procurei caracterizar neste trabalho os aspectos mais relevantes da crise ambiental 

enquanto uma crise olhar do pensamento científico moderno, pautada por uma visão positivista e 

fragmentada dos processos constituintes do homem e da natureza, onde tomei como ponto de 

análise e exemplificação o discurso do aquecimento global que, com suas pertinentes dimensões, 

representa substancialmente a crise que estamos vivenciando, e a necessidade de uma profunda 

reflexão filosófica torna-se de extrema pertinência. 

 Partindo desta problemática, muitos projetos e ações integradoras estão sendo 

buscados, por diferentes atores e organizações, mas percebemos que “certa integração ainda 

pressupõe uma necessária dicotomia”; pois muitos obstáculos epistemológicos e conceituais, sem 
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falar nos interesses políticos e econômicos, estão sendo colocados a frente pelas ciências, em 

defesa de seus arcabouços conceituais internos. 

 Mas sabemos que as leituras de mundo ainda são muito dicotomizantes e dicotomizadas. 

Harvey (2004), por exemplo, exemplifica que “as preocupações amplamente economistas e 

materialistas com relação ao acesso a oportunidades de vida (seja da espécie, de indivíduos ou 

grupos sociais, ou então de habitat) se opõe com freqüência a leituras estéticas, espirituais ou 

religiosas” (281). E ainda existem inúmeros exemplos objetivos e subjetivos que representam o 

olhar fragmentado, onde poderia me perder em enumerações. 

Observamos que muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos, seja nos meios acadêmicos 

ou na sociedade em geral, buscando novas formas de integração, interdisciplinaridade e 

sustentabilidade. Mas medidas pontuais e caracterizadas por seus objetivos político-econômicos, 

ressalvados seus pontos positivos, não promoverão um debate em torno da concepção de natureza 

moderna, por exemplo. Vitte (2005) ressalta que “apesar de toda a massa crítica que vem sendo 

produzida, acreditamos que este diálogo, por mais positivo que seja, ainda exige um nível de 

reflexão mais profundo. Exige um debate sobre as bases da metafísica e da ciência moderna. 

Exige um debate transdisciplinar entre as ciências e a filosofia. Talvez esteja aí a grande 

contribuição da geografia para a humanidade, pois formatada no seio do romantismo e do 

debate em torno da metafísica da natureza, a geografia pode contribuir para a construção de 

uma  nova cosmologia”. 

Neste ponto, percebemos o papel de destaque da ciência geográfica, que historicamente 

trabalhou os processos constituintes da relação homem-natureza, no desafio de buscar uma nova 

percepção de mundo, ampliando os limites de seu arcabouço teórico, superando dicotomias, 

olhando para as representações artísticas de uma forma mais integradora, debatendo com a 

filosofia e com outras ciências, predispondo-se a uma abertura aos novos pensamentos e 

resgatando algumas das grandes idéias dos pensadores clássicos. 
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