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:e 

A GEOGRAFIA I>O DISCURSO* 

A GUISA DE INTRODUÇRO 

Buscar fazer Uma Geoorafia do Discurso Sobre a Natureza<~> é, 

a rigor, cometer uma redundência. Afinal, que outra "Geografia da 

Natureza 11 poder 1 am•:)S fazer, que ntli::i fosse a do discurso ct•--'e ternos 

so6re ela? 

Aquela de sempre! Responderiam alguns. A que descreve e 

1oca1 i za i:•s 11 fatos" naturais. N~o se compromete e n~o discursa. 

Fala das coisas, sem falar das idéias. Omite, enfim, o discurso de 

que se alimenta. 

E é exatamente por causa da "mesmice'', que somos obrigados a 

lan~ar m~o de uma redundancia. Caso simplificássemos para "Uma 

Geografia da Natureza", correriamos o risco de ver este nosso 

"rót•_Jlo" ser- confundido cc•m o conteúdo q•Ae nc•rrnalroente o ac•:•rnPanha: 

as cc•isas natl,rai s, din~micas, seus 

distribui~~es, suas utilidades etc; e, portanto, ao invés de "Uma 

Geografia da Natureza '', as expectativas se direcionariam para o 

desenvolvimento de um enfoque, entre vàrios outros (geográficos) 

possi veis, de !::!.!!@. das rntd tas vers~;es c•ficiais da nat•.n-eza. E, mlü to 

provavelmente, ainda no êmbito das e xpectativas, a vers~o esperada 

seria a vigente, º'--' seja, p1::ir estar em perfeita 

si nt•::in ia com os paradigmas hoje oficialmente reconhecidos 

* As n otas referentes a este capitulo est~o na pàgina 9 
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e aceitos, dificilmente seria vista. ou apresentada como tal, isto 

é, como lHna "vers~c•", pois~ a referida "sintonia" dificulta a 

distir1ç:~o entre as coisas representadas e as abstraç:~es 

conceituais, que pretendem dar conta destas representaç:ões. 

l ••• •A recorda~~ é·tAaa trai~o à NatiJreza, 
Porque a Natureza de ootec1 ~o é NatiJreza. 
O que foi não é nada, e leubrar é não ver.• ••• >c2 > 

Entre estas abstra~ões, a da natureza se destaca, exatamente 

por causa do papel paradigmático que assume, ao sempre expressar 

uma formulaç:~o pretendida para nada menos do que a totalidade das 

coisas. 

A natln-eza pode ser "mágica", q•Âandc• pr-esente no "mundo" das 

.mensagens sobrenaturais ou pode vir ser urna espécie de 

"moto-perpétuo", a movimentar-se infinintamente ·em ''mundos" onde 

"nada se perde, nada se cria, e ern 

mercadoria. E n~o hà mais correç~o na idéia de uma "natureza-

mágica" do que na idéia de uma "natureza mec~nica", porque nenht~rn 

universo cultural é mais correto do qi_~e outro. apenas 

diferentes, em suas particulares alteridades. E o reconhecimento 

disto, n~o anula o fato de que pode haver maior ou menor satisfaç:~o 

no interior destas mesmas particularidades, que~ afinal. por serem 

sempre uma decorrência das relações estabelecidas entre as pessoas, 

n~o s~o imutàveis nem permanentes. 

Às 

1 ••• "Vi que ~ M Natureza, 
Que Natureza ~o existe, 
Que M aontes, vales, plankies, 
Que M àrvores, flores, ervas, 
Que M rios e pedr~s. 
Mas que não hà ua todo a que isso pertença, 
Que tm conj111to real e verdadeiro 
t uma doenç:a das nossas idéias.• ••• ) c:s> 

Mas cada um dos universos culturais quer-se como per-manente. 

vezes por do de satisfaç:~o que a vida nestes 
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universos proporciona para o conjunto de seus inteo;:irantes. As 

vezes pelo grau de satisfa~ão e de poder proporcionado a apenas 

parte de seus integrantes. Seja como f9r, quando a intenção ê de 

permanência, o reconhecimento de que o real não ê apenas feito de 

coisàs, mas também das idéias que delas fazemos~ é incompativel com 

mais tarde, o reconhecimento de que as idéias são parte ativa e 

"t·eal ", tornaria m•.~ito tr:•das 

cultural, o querem como permanente. 

( ••• "Quanct., digo 'é evidente', quero acaso dizer 'só eu é que vejo'? 
Quando digo 'é verdade', quero acaso dizer 'é 11ir-.ha opini~o'? 
Quar1do digo 'ali esU', q1.iero acaso dizer ·~j está ali'? 

as 

E~ isto é assim na vida, por q•Je será diferente na filosofia?• ••• )<4 > 

Nosso propósito é exatamente o de trazer à tona este caráter 

·"idealizado" do t·eal, desvendando particularmente os discursos 

através dos quai s a natureza tem se materializado e, vice-versa, a 

natureza dos contextos através dos quais estes discursos se 

rna te t· i c:11 i zam. 

Neste sentido , a proposi~ão ''Discurso sobre a Natureza", antes 

de ser uma redund~ncia, é um reconhecimento inicial e necessàrio de 

algo nem sempre admitido: a natureza é uma totalidade abstrata que 

"govet·na" o conjr.~nto das ci:iisas nat• ... wais, inclusive a c•.41 t.1.u·a qr.~e 

ne l a espe lha seus par~digmas, segundo as concep~~es por rr•':.•s 

conferidas a esta totalidade e, portanto. a natureza exprime sempre 

um discurso que é tão provisório quanto a provi s oriedade das nossas 

concep~ões sobre o conjunto d as coi sas q u e integram o real. 

Fazer a "Geo·:irafia desse (s) é sobt·etr.~do 

pet·seg1Ai t· e ide ntificar as unidades de espaço-te mpo que lhes 
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a Nat.un=za". n~o se desenvolve nos espaç:os absolutos de urna 

"vers~o" que se pretenda cc•rno a correta. mas referencia-se no 

tempo, pois é ai o "local" onde se sucedem as espacialidades. 

No entanto, uma 9eo•:ir afia que se proponha a perseguir 

"localizaç:ões" no tempo, pode, por vezes, ser'confundida com urna 

história. Mas urna gec•grafia _qi_'e se proponha tarnbérn "mapear" espap:•s 

sociais, pode i 9L~a 1 rnent.e ser com urna soei c• l 09 ia. Da 

mesma forma que uma geografia que se proponha a desvendar as razões 

conceituais, que sustentam nossas de m•.~ndo, pode ser 

conf•.~ndida fi lc•sofia. E, 

a 

se tc•das essas "conf•.~sões" 

possiveis, de fato acontecerem, identidad~ transgressora da 

geografia, terá mais uma vez se explicitado. 

A geografia é urna ciência, se é que assim podemos chamá-la, 

que por n~o ter radicalizado es~a identidade-ciência, torna dificil 

o seu enquadramento. Transita das chamadas áreas de jnteresse das 

ciências humanas para as naturais com a mesma tranquilidade que vai 

da superficie do _planeta ao seu núcleo e, deste, para o resto do 

universo, ou para uma pequena ilha de corais perdida no meio de um 

oceano qualquer. Em suma, é ciência analitica apenas porque toda 

ciência é analitica~ mas o seu verdadeiro campo de especialidade é 

a gene t· a 1 i -d ade. 

Nesse sentido, a geggrafia revela-se corno um "instrumento'' dos 

mais adequados para o livre-tr~nsito que o "mapeamento'' do discurso 

sobre a natureza exige. Desde que estas caracter1sticas 

transgressoras, de quem pretende sempre investigar <ou 

tahto faz) nada rnen•::os do q1_,e o planeta, 01...1 de quern se propõe também 

a ser nada menos do que urna ''ciência de sintese", preocupada sempre 

"apenas" com o s aspectc•s fisicos, econômicos e humanos de q1...1alquer 

coisa, não se percam em rneio a uma confus~o entre aquilo que pode 
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ser considerado uma tradicional arrogância (vinculada às pretens~es 

positivistas>. e aquilo que o desvendamento de discursos sobre a 

totalidade exigem. como no caso das natut-ezas. A cat-acter istica 

transgressora de quem define o mundo <enquanto espa~o ou arnb i er1te. 

n~o importa) "obj etc•". que interessa ser 

preservada, pois. entre outras coisas. potencial 

da geografia para integrar o movimento que o novo discurso sobre a 

natureza està cobrando. 

Nossa "Gei::19rafia do Discurso sobt-e a Nati-"reza", portanto, além 

de pretender desvenqar, leitura 

particular, as formas como se concretizam nas diversas unidades de 

espa~o-ternpo a totalidade abstrata que chamamos natureza~ objetiva 

também discutir- identidade da geografia, ousando, até 

mesmo, lan~ar algumas propostas nesse sentido, entre as quais a que 

a mais simpática: a manutençgo e desenvolvimento da 

própria ausência de urna clara identidade, aliás, tlpica situa~~º de 

único 

disc• .. a-so. 

* * * 

Entre a geografia e a natureza, sempre se '-"fn 

discurso. .... 
nc10 no senti do. de urna separa~~º• mas sim n.:1 de urna 

aproxima~~º• pois. o a natureza ou. 

vice-versa. a natureza em qw:'! o espa.;:o se produz, nos s~o sempre 

revelados pelo tempo se materializa nos d i S•=l.ft""SC•S dessas 

co~cre~~es/aproxi~aç~es. 

Partiremos de uma "Geografia da •:ieo•:w afia" e, devidamente 

arnpat-ados pelas possibilidades anti-cientificas da transgress~o. 

realizaremos, em seguida, nossa leitura geográfica das nat•...it-ezas. 
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Para, no fim, nos oferecermos como instrumento integrante desse 

"ri tL,al de sacr i f 1 cios", qr...ie L~ma nova natureza e urn novo discurso 

inimigo:• de "muros" e fropteit·as, exigirá das "antigas" e obs•::>letas 

ciências analiticas~ 

A GEOGRAFIA DO DISCURSO - NOTAS 

(1) Aqui gostariamos de incluir uma nota de advertência que deve 
ser conside rada para o conjunto da dissertaç~o: 
As palavras -::ieoqt·afi a e natut·eza, largamente L~ti 1 izadas ern 
todos os capitules, s 6 vêm grafadas e m mai~sculas nos s eguintes 
cas c•s: qL~ando faz em r~ni;::~o ou i nte·;u- am ti tu 1 o s e quando algum 
dos autores citados, dessa forma se utiliza. 
De resto, vêm sempre em rninúsuculas, independentemente dos 
distintos significados que pos sam a s sumir, pois, os contextos 
em que configuram se encarregam de esclarecer tais 
s ignificados . 

<2> Fe t·nado Pessoa in "Poemas Completos de Albet· to Caeit·o" -O 
Guat·dador de Rebanhos. Do livro "Fenando Pessoa-Obra Poética" 
<vol. ~nico>, organizado por Maria Aliete Galhoz. Ed. Nova 
Aguilar, Rio de Janeiro, 1986, pg. 159. 

(3) Ibid., pg. 160. 

(4) Ibid., "Po emas Inc c•nJuntos ", pg. 175. 
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"O homero é a natureza adquirindo consciência de si própria." 
<El isé:e Re•=h~s>; 

"Natureza só seré concebida como uma realidade por si mesma 
na medida em que a consciência tiver conquistado uma certa 
liberdade em relação aos seus próprios problemas. Até essa 
al t::.• ... n-a, a ·Nat• .. .u-ezc:.1 estat·á cot"'tdenada a vi vet· o drama hurnan•:•." 

<Robert Lenoble>. 
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II 

A GEOGRAFIA DA GEOGRAFIA* 

A geografia se institucionaliza enquanto ciência na segunda 

metade do século XIX. Aliás, foi neste século que praticamente a 

totalidade das ciências hoje reconhecidas suas 

identidades e independências: a 

distin~~o entre filosofia e ciência é muito recente 

apenas nos meados do século XIX>, de ' modo que os pensadores do 

século XVII são considerados sábios <e n~o intelectuais, noç~o que 

também é muito recente> e não separam seus trabalhos cientificas,. 

técnicos, metafisicos, politicos. Pra eles, tudo isso constitui a 

filosofia e cada sábio costuma ser um pesquisador ou um conhecedor 

de todas as áreas de conhecimento, 

preferencialmente mais a uma do que a outras". <1 > 

Antes de ser uma simples coincidência histórica~ o fato é que 

a ambienta~ão do século XIX exigiu a consolidação do caràter 

analitico das ciências. Caráter esse, que dois séculos antes, já 

havia sido defendido veementemente por Renê Descartes em seu famoso 

cujo titulo completo é por si sO bastante 

elucidativo da intenç~o norteadora da obra: "Discurso do método 

para bem conduzir a própria raz~o e procurar a verdade nas 

ciências". <2 > 

A especializaç~o tornou-se uma condi~~o e uma exigência para 

manuten~~o do caráter de "revoluç~o permanente" que o processo de 

industrializa~~º instaurou a partir do século XVIII. 

* As notas referentes a este capitulo est~o na página 47. 
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Embalada pela afirmaç~o da ordem industrial~ a racionalidadQ 

cientifica e a crença no "progresso" que tal racionalidade 

proporciona, ascenderam, especialmente no século XIX, ao papel de 

valores paradigmáticos e direcionadores dos projetos adotados pelas 

diversas áreas de conhecimento que se "c•ficial i:zavam" enq•..fanto 

especialidades cientificas independentes. 

Segundo Josefina G. Mendon:za, as principais caracteristicas 

dos projetos cientificos do século XIX, poderiam ser resumidas da 

segL~inte forma: 

"En pt·iroet· lugar, la e~<:pt·essa pretensiéon de racionalidad, 
entendida como adaptaci6n de los medio~ a los fines tanto 
en los processos de intervención sobre el medio natural 
corno en las operaciones del conócimiento; < ••• ) 

"En segundo lugar, culminada ya la dinámica de 
desacralización y banali:zaciôn de la Naturaleza que, como 
se~ala Mircea Eliade, posibilita la intervención humana en 
el ordem natural y la constitución de la ciencia moderna~ 

se potencia decisivamente · el sentido faustiano de 
dominaciôn de la Naturaleza, que se concreta y se expressa 
a t .t·avés de la valcoraci6n positiva del trabajc•. < ••• > 

"En tet·cer 11.~gar, y en estt·e·=ha relación con lt:i anterior, 
hay qw~ ser.alar· el t•elevante papel at.t·ibc.iido al 
pensamiento cientifico: la ciencia, convertida en 
"sustitutivo laico de la religión", se concibe y se 
pratica como seguro eslabón entre racionalidad y 
dominaciôn de la naturaleza. < ••• > 

"Finalmente, el cuat·to gran in•:;u-ediente básico . del 
pensamiento cientifico y del orden cognoscitivo 
decimonónicos es la fe en el erogreso: aunque se trate de 
una idea de la que •no P•..-'ede pt·obarse su verdad o 
falsedad', lo cierto es que la idea del progreso y la 
ciega creencia en alla subyacen firmemente arraigadas en 
el pensarnientc• ,:fe·=irnon6nico. El preogresso se ent.iende com•:• 
cons~cuencia ineludible de la intervención racional del 
hombre sobre la naturaleza a través de la eficacia 
cient.ifica."< 3 > 

Tal idéia de "progt·esso", entendido como frL-'to da vinc•..-'la~~o 

racionalidade/domina~~º da natureza, conferia evidentemente um 

papel de ext.rema importância ac•s instrumentos realizadores desta 

vincula~~o: as ciências, especialmente aquelas ligadas ao campo do 

saber nat•..fral. 
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O conhecimento cientifico se imp~e prioritariamente enquanto 

instrumente• de intervenç~o prâtica e, nesse sentido, n~o só a 

ciência se distingue da filosofia, mas a~ chamadas ·ciências da 

natureza se impõem como áreas reconhecidamente mais "cientificas" 

do que aquelas ligadas aos dominios do saber humano. 

Nesse sentido, há uma trajetória de afirmaç~o das ciências que 

sem dúvida culmina no ano de 1859, quando Darwin publicou o seu 

"Origem das Espécies'', cuja tese evolucionista se converteu no 

grande paradigma a influenciar e legitimar todas as áreas do 

conheci ment.•:•. 

As idéias de "luta pela sobrevivência", "adaptaç~o", "sele.;::~c • 

. natural" e "evoluo;:~.::>", tt-aduziam para o campo do saber natural, um 

discurso n~o só afinado com as e x igências técnicas que a pesquisa 

cientifica cobrav~, 

geólogos já no final 

particularmente as levadas a cabo 

do século XVIII e começo do XIX< 4 >, 

pelos 

mas7 

sobretudo, sintonizado com as idéias liberais das sociedades de 

mercado~ que sob o comando da burguesia se afirmavam. 

A partit- inclusive do evolucionismo darwinista e da 

incorporaç~o de seus principais elementos no entendimento das 

dinamicas sociais, é que as chamadas ciências humanas afirmaram-se 

também enquanto saberes reconhecidamente cientificas, pelo menos do 

ponto de vista oficia.l, isto é, padrties de 

reconhecimento dos setores hegemónicos_ das sociedades de ent~o. 

Segundo nos afirma John D. Bernal: "( ••• > a histó~ia mostra 

que a ordem por .qw=: vãt-ias zonas da experiência alcar1~aram o ârnbi to 

de ciência obedeceu a uma sucess~o bem definida. Grosso modo, foi a 

matemática, astror1omia, mecânica, fisica, 

biologia, sociologia. ( ... ) 86 em parte <tal ot-dern> 

condicionada por dificuldades internas. fato, 
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respectivas histórias nos mostram, as ciências relativas aos 

aspectos mais complexos da natureza - tais como a biologia e a 

medicina - derivam diretamente do estudo dos seus objetos, com 

pouca ajuda e, muitas vezes, grandes entraves, das ciências que 

lidavam com aspectos mais simples - tais como a mecânica e a 

fisica. A sequência temporal do aparecimento das ciências segue de 

muito perto as possiveis aplica~~es óteis que interessavam às 

classes dominantes ou ascendentes das várias épocas _< ••• )".~e> 

De fato, a sociologia, que segundo Bernal foi a óltima das 

ciências a se institucionalizar, adquire estatuto cier1ti fico 

1 

quando, no final do sêcülo XIX, Emile Durkheim a ela confere 

"ares de disciplina rigorosamente objetiva", dotando-a de uma 

"metodc•logia cientifica, leis,. não generalidades 

abstratas e sim expressões precisas de rela~ões descobertas entre 

os diversc•s grupos sociais". <e.> 

O caminho para o reconhecimento desta "objetividade 

e i ent.1 f i ca" no campo das ciências sociais deu-se através da 

identifica~~º e naturaliza~~º do objeto destas ciências a 

sociedade e os fatos sociais -. da mesma forma que as chamadas 

ciências f1sicas ou naturais procediam em relaç~o aos seus objetos 

- os fatos da natureza. 

Nas palavras do próptr io I>1.n-kheirn: 

"A primeira regra e a mais fundamental é a de considerar os 
fatos seriais romo coisas.< ••• ) Com efeito, reconhece-se 
uma coisa por um dado sinal caracteristico; ela · n~o pode 
ser modificada por um simples decreto da ·vontade. Ela n~o 

é evidentemente refratária a toda modificaçgo; mas para 
que haja uma mudan~a n~o basta que a desejemos, é preciso 
ainda um esfor~o mais ou menos laborioso tendente a vencer 
a resistência que ela nos opõe e que, aliês nem sempre 
pode ser vencida. Ora, nós já vimos que os fatos sociais 
têm essa propriedade. Longe de serem um produto da nossa 
vontade, determinam-na do exterior; s~o como que moldes 
nos quais temos a necessidade de vazar nossas a~ões. 
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Frequentemente essa necessidade é tal que n~o podemos 
escapar-lhe; mas, mesmo quando conseguimos triunfar dos 
fatos sociais, a oposi~~o que encontramos basta para nos 
advertir de que estamos em presença de algo que n~o 

depende de nós. Portanto, considerando os fenômenos 
sociais como coisas, n~o faremos mais do que 
conformar-rno-ni::1s com a sL'a nat1_,reza. 11 <7 > 

Esta proposta de procedimento, é que permitiu também para as 

ciências sociais, a ado~ão de uma metodologia reconhecida como 

cientifica, isto é, testada pelas ciências fisicas ou naturais 

instituidas. Além, é claro, de estat- bastante éfi~ada com os 

interesses de manutenç~o da ordem social estabelecida, pois corno 

nos afirmou Bernal "a se·:it~éncia temporal do aparecimento das 

ciências seg•-'e inter.esses das classes 

dom i nar1tes 11 
• E, sem dúvida, a "descoberta" de q•Ae mui tos dos 

aspectos da condição social podem ser creditados às caracteristicas 

de urna natureza humana, contra a qual nada se pode fazer, era; no 

mínimo, bastante conveniente para oferecer uma resposta à outra 

11 sociolo9ia" ·=iue figi_was corno Mat-x e Engels,. entre º'-'tros, já 

haviam desenvolvido na primeira metade do século XIX, mas C•-'jo 

cont.e~do contes tatório era por si só suficiente para retirar - lhe o 

titulo de ciência. Ou, pelo menos, para evitar 'fosse 

ofic{alrnente reconhecida enquanto tal. 

Ern suma, do "Manifes to Comunista" (1848> de Marx e Engels., às 

"Regras do Método Sociol6·;1ico" ( 1895) de D•-'rkhe i m, passando, 

claro, pele• "Ori9em das Espé•=ies" < 1859) de Darwir1, o ambier1te que 

proporciono u a consolida~~º do caráter analitico das ciências s e 

a firmo u nes t e século XIX. Evide nteme nte , a s obras cita d as d e vem ser 

vistas como urna espécie de simbolos representativos de momentos e 

exigências particulares, mas s e u s significados n~o deixam de s e 

soma r, quando o que se pre t e nde é a caracterizaç~o do conte xto 
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histórico de afirrnaç~o das sociedades industriais e suas ''ciências" 

analiticamente constituidas. 

A afirmaç~o deste caráter analitico preservou, grosso modo, o 

espirito cartesiano da perseguiç:g:o da objetividade, certeza e 

evidência do conhecimento cientifico. E, da mesma forma que "cc•rpo 

e mente" ou "mat.ér ia e espi r- ·i to" n~o se confundem, se·:i• .. n-1d•::i a ló•3ica 

cartesiana a objetividade 

alcançada preservando-se 

conhecimento diretamente 

cientifica evidentemente 

a distinção entre os 

vinculados às chamadas 

só seria 

campos 

realidades 

objetivas, como é o caso dos fatos da natureza, daqueles 

et-1foque objetivo, ou "postura cientifica", é ant.es de t1...1do 1...1ma meta 

a ser alcançada, corno no caso dos fatos sociais, que por mais que 

sejam, como prc•punha D•-'r khe i m, encar-ados c•::imo .. coisas"" 

dificilmente se configuram ·com a mesma aparênci~ de independência e 

autonomia, que as coisas da natureza aparentemente apresentam. 

Nesse sentido, ciências da sociedade e ciências da nat•-~r-eza,. 

constituem-se como campos cientificas distintos,. uma •JS 

fundamentos, as metas e,. sobretudo, o esfor~o de objetividade ou de 

realiza~~º daquilo a que Descartes conceituou como "conhecimento 

certo e evidente", se processar~•:. de maneiras diversas nc• camp•:• d•:> 

saber humano e no campo do saber natural. 

O espirita anal1ti~o consolidou ao nivel do conhecimento a 

separaç~o entre a sociedade e a natureza, elevando-as à categoria 

de objetos ·cientificos distintos e dissociados, cuja concretizaç~o. 

depende da existência de inúmeras outras especialidades 

ci~nt1ficas, que ~om metas e objetos próprios em cada um destes 

dois grandes campos nat•...1reza e sociedade já estavam 

constituidas, ou que vieram a se constituir. Assim, por exemplop a 

fisica n~o se confunde com a biol1::.9ia, 01..1 com a qu1mica, nem a 
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sociologia com a história, ou a filosofia com as ciências jur1dicas 

e, no minimo, tc•das elas são facilmente "encaixáveis" · em um dos 

dois grandes campos a que nos referimos, isto é, mesmo que alguma 

conf~s~o possa havei entre, por exemplo, os limites de "alguma" 

soci•:•lo·3ia e de "alguma" abordagem histórica, dificilmente se 

estabelecerá qualquer d~vida sobre o campo de conhecimento da 

sociedade _ou da natureza - onde se deva encaixá-las. 

É urn fato que a partir da consolidaç~o do 

caráter analitico das ciências, as diversas áreas de especializaç:o 

do conhecimentc• n~o deixaram de desenvolver os seus debates 

internos, com vistas ao ~primoramento e identificaç~o dos seus 

respectivos objetos. Mas, as identidades cientificas, no .entanto, 

sobreviveram aos debates - epistemológicos: 

ciência há uma natural inevitável divis~o do tr aba 1 h•::i, 

f~cilitador da análise e possibilitador do seu aprofundamento. Mas 

as investigações setoriais s~o mantidas por algo que faz com que 

urna dada ciência seja o que é e n~o se confunda com as outras 

( ••• >. O que confere o status de uma ciência7 e a irmana em todas 

as suas passiveis sub-divisões, é o seu caráter teórico que, por 

via das atitudes metodológicas conduz à elaboraç:o das 

sinteses."<e> 

Tais "sinteses", •além de confet-it-em •.Ama personalidad·~ e 

identidades próprias a cada uma das ciências particulares7 definem 

o campo geral de suas ktuaçõe~ e desenvolvimentos. Salvo, é claro, 

as exceções. 

A geografia L 
t=. sem dúvida, uma 

institucionaliza~ão não ê possivel 

destas exceções. 

enquadrá-la com tranquilidade 

nem como ciência social, nem como ciência da natureza. Corno nos 

afirma Josefina G. Mendoza: "( ••• > en el caso del conocirniento 
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geográfico la delimitaci6n de los origenes epistemol6gicamente 

fundacionales de su moderna configuración se complica por la doble 

vinculación existente, con variable hegemonismo. respecto a los 

dominios del saber natural y del saber humano y social.''<~> 

[>e Ale~<ander von Humboldt (1769-1859) Vidal de la 

Blache (1845-1918). passandi::• por Ri ttet· ( 1779-1859) e 

Friedrich Ratzel <1844-1904). unanimemente consideradi::•s 

principais organizadores e fundadores do saber geográfico enquanto 

ciência institucionalizada e independente, esta "variável 

hegemonia'' entre os dom1nios/objetos humanos ou naturais, pode ser 

facilmente verificada. 

Humboldt (de formação essencialmente naturalista) e Ritter Cum 

"humanista'' especializado em história), ao iniciarem este processo 

e sistematizaç~o da "geogt·afia cient.1 fica", 

pt·omovem, a partir de SeL~S i t-.t.eresses especificas. o 

estabelecimento de uma ciência que no nascedouro jà não apresentarà 

uma defini~ão rigorosa quanto ao campo de sua vinculação. Segundo 

Mendoza: ''( ••• > aunque entre ambos autores exista ( .•• ) un fondo de 

ideas comunes y de pretensiones epistemol6gicamentes afines. Lo 

primei t"O qi_~e conviene senalat· es q1_~e mi entras Cll~e H1.~mboldt 

cit·cunsct·ibe lo pt·incipal de su proyecto de sistematización 

geográfica al·ámbito del ~onocimiento natural, Ritter aparece, por 

el contt·ario, particularmente preocupado por llevar a cabo 1.u-1 

proyecto similar en el dominio del conocimiento humano: es7 en 

efecto, en el horizonte de la geografia humana donde se sitúa 

fundamentalmente el pensamiento ritteriano. 11 <10 > 

Ambos - Humboldt e Ritter - , evidentemente. incot·poram aos 

seus projetos a chamada racionalidade cientifica do século XIX e, 

nesse sentido, buscam a partir das observa~ões dos fatos, criar 
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"leis cientificas" capazes de explicar e prever o comportamento de 

determinados aspectos da nat.• .. weza <assunto preferencial de 

Humbo 1 dt) , ou das rela~ões entre os homens e seu meio (a 

preferência de Ritt~r). Humboldt, portanto, partia de uma vantagem, 

pois o seu esforço de sistematizaç~o daquilo que poderiamos chamar 

de precursor da geografia fisica, estava em perfeita sintonia com a 

id~ia de . se dirigir positivamente todas as construç~es que se 

pretendiam cientificas/racionais, para o estudo/dominio do objeto 

por elas privilegiado: a nati_u-eza. Mas nem por isso Ri t.t.er 

abandonou o seu esforço, que também pode ser considerado precursor, 

de construç~o de uma geografia humana, apesar ~e os conh~cimentos e 

·pesquisas desenvolvidos nesta área <a hu~ana), ainda necessitarem 

de um paradigma que fosse capaz de lhes conferir legitimidade 

cientifica. 

Tanto Humboldt como Ritter morrem no mesmo ano, -1859-, em que 

Darwin publicou o seu "Origem'', estabelecendo, como já dissemos, o 

que poderia ser considerado o marco principal desse novo paradigma 

exigi de•. 

De fato, a partir do evolucionismo darwinista, as pretensões 

ritterianas de estabelecer uma g•ografia humana que abordasse 

positivamente, através de leis universalmente válidas e aceitas, as 

rela~~es causais entre ~ homem e seu meio, encontrou o seu "elo 

no entanto, que através de sua principal obra 

se encarregará de agregar este "elo" às 

pretens~es cientificas da geografia. Como ele mesmo afirmou na 

poderá ter uma sólida base cientifica, até que se situe como p edra 

angular de seus fundamentos, as leis gerais que regulam a difusgo 
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de toda a vida organica sobre a Terra."c 11 > O Estado por exemplo, 

segundo Ratzel deveria ser considerado uma espécie de 

vivo", cujo principal "alimento" é o território. Portanto, para 

Ratzel, o tamanho de um território sob o dom1nio de determinado 

Estado, é que nos daria a medida das forças e das "necessidades 

natur·ais" de cada '-'m destes •:<rganismc•s. 

Segundo Josefina Mendoza: 

"La cienti ficidad de la gec•-:irafia h•...lmana se logra, por· 
tanto, cuando se reconoce la ley de evolución de las 
especies como ley natural que regula toda la dinámica 
social. Y esa ley permite, además, interpretar y explicar 
positivamente una de las creencias básicas decimonônicas: 
la creencia en el progresso material ~ intelectual de la 
hurnanidad, as1 como la e x istencia de etapas diferenciadas 
en esa secuencialidad progresiva. Y todo ello puede 
plantearse coherentemente en el pensamiento ratzeliano en 
la medida en que aparece basado en la adopciôn de un 
punto de vista darwiniano': porque, como advierte 
expresamente Ratzel, los planteamientos de Darwin hab1an 
producido 'en el estudio de la vida de los pueblos, 
en el de la vida en gener·al, •.wr rnovimiento ·del 
brotaram trascendentales verdades·.••<1 2 > 

corno 
cual 

Mais que especificamente para a geografia humana, o fato é que 

a cientificidade das ciências humanas, de uma maneira geral, foi 

reconhecida a partir do momento em que os principios do 

evolucionismo darwinista foram adotados também para a explica~~º da 

din~mica social. Isto é, quando as ciências humanas, nas suas mais 

diversas especialidades, construiram discursos sintonizados com as 

crenças básicas do século XIX, completando o 11 e i r c•...l i to 11 que 

pretendia envolver todos os campos do saber numa espécie de 

traduç~o objetiva, realizada via discurso cientifico, da ideologia 

liberal. 

Aliás, o fechamento deste "circuito'', proporcionado em grande 

dose pelo paradigma evolucionista, foi o prirrcipal objetivo 

perseg•...lido pelo ideal positivista de ciência, que sem negar o 
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caráter afirmativamente analitico do conhecimento cientifico, 

propugnava, desde sempre, tanto para o saber "humano'' como para o 

"natural", a adoç:~o de urn úr1 i co método que permitisse o 

desvendamento das leis universais às quais estariam sujeitos os 

fatos da natureza e da sociedade. 

Estas "leis universais" deveriam ser evidentemente naturais, 

pois, do contrário, corno ficaria a cultivada sintonia entre a 

necessidade de afirma~~º do liberalismo e o ideário da ciência 

positiva? A meta para as chamadas ciências humanas deveria ser a de 

"naturalizar" os fatos sociais, pois deste pro•=edimento dependia a 

estabilidade e, sobretudo, o conformismo com a·condiç~o humana. 

A esse propósito, Augusto Comte ao conceituar a sociologia, 

denominada por ele inicialmente de "fisica sócial", já havia 

afirmadc• na pt·imeir·a metade do século XI~< o seguinte: "Entendo por . 

Fisica social a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos 

fenômenos sociais, considerados com o mesmo espirito que os 

fenômenos astronôrnicc•s,. fisicos,. quimicos e fisiol6gi•=os, isto é, 

como submetidos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta é o 

objetivo especial de suas pesquisas.( ••• > Considerando sempre os 

fatos sociais,. não como objetos de admiraç~o ou de ' critica, mas 

como objetos de observação,. ocupa- se ela (a f isica social> 

unicamente em estabele~er suas relaç:ões m~tuas e aprender a 

influência que cada um exerce sobre o conjunto do desenvolvimento 

hi...irnano. " < 1 3 > 

Apenas dois anos após a morte de Comte, ocorrida em 1857, 

Da~win publicou o seu "Or igern", mas ~· a consa•:iraç:c\O di::i paradigma 

evolucionista só vai repercutir no sentido da constru~go ·de um 

estatuto cientifico positivo também para as humanidades, cerca de 
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meio século depois, quando Durkheim, corno vimos, es tabe 1 ece•~ a 

chamada "socic•lc•gia •=ienti fica". 

No er1tanto. no momento mesmo em qw= este "e ir e•~ i to" se 

fechava, o imperialismo e a nova etapa inaugurada pelo "progressc•" 

da sociedade burguesa, se encarregavam de desgastar os apregoados 

principios liberais, j 1.w1tarnente com seus " i rm~os" cientificos e 

filosóficos, tais corno a ''fascina~~º biologista", o evolucionismo e 

o positivismo, particularmente naquele seu aspecto de ideal i zao;:~•:l 

de uma única metodologia, baseada no desvendamento de "leis 

universais e naturais" para todos os campos do conhecimento, sejam 

eles da natureza ou da sociedade. 

Segundo Josefina Mendoza: 

"La prc•ft,ndC<. y decisiva crisis de la rnentalidad positiva y 

de la racionalidad cierrt.1 fica evc•lu•=ionista, 
generalizada indudablemente relacionada con la nitida y 

quiebra del orden industrial decimonónico que se . detecta, 
sobre todo, a partir de los anos setenta y, en conex ión 
con ello, con la quiebra de lo que Diego Núnez Ruiz ha 
denominado 'una etapa historicamente afirmativa del 
pensamiento burguês', se concreta fundamentalmente en el 
creciente rechazo de los planteamientos universalistas 
afirmados teóricamente por la sistematizaci6n positiva 
evolucionista. Porque, al aceptar, de acuerdo con los 
plantearnientos definitorios de la cientificidad 
decimonónica, 
q•~e a fectaba 
evolucionismo 
tw1i fonne - la 

la existencia de una ley evolutiva universal 
por igual a todos los seres ~ivos, el 

aportaba un modelo teórico general y 

perspectiva del evolucionismo unilineal 
para explicar todos los desenvolvimentos históricos. 'El 
salvajismo - e~c~ibia ejernplarmente el antropólogo Morgan 
- ha : precedido a la barbarie en todas las tribus de la 
humanidad; y la barbarie, como ya sabemos, ha precedido a 
la civilizaci6n. La historia de la raza humana es una en 
sus fuentes, una en su e xperiencia, una en su progreso'. 
Este planteamento, que supone afirmar la existencia de una 
normalidad histórica una ley evolutiva universal 
uniformemente atuante en todas las sociedades, encontro 
serias y crescientes dificultades al ser contrastado con 
los cada vez màs detallados resultados de las 
investigaciones ernpiricas que rnenudearam precisamente 
durante los anos próximos al cambio de siglo. 11 < 14 > 
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Sem d•~v ida, "los cada vez màs detallados resultados de las 

investi gac i C•nes ernp 1 ricas" se vinculavam às novas 

encetadas pelo modelo europeu de sociedade, cuja escala de atuaç::~o 

e intervenç::~o deve~ia se dar de forma cada vez mais ampliada, 

transformando, na medida do possivel, todas as partes do globo em 

palcos de uma disp•...tta "irnper ial" onde, com variável intensidade, se 

envolviam _ os interesses das p•:•tências eut-opéias e da 

potência norte~americana. 

Numa situaç::~o destas, os principios do 

recém-nascida 

liberalismo 

ev~denternente se desgastariam, pelo menos enquanto norteadores do 

funcionamento econômico e social, mas n~o nece~sariamente enquanto 

· idec•logia. Da mesma forma que diante do c:i•-~adro m•...tndial 

estabelecido, sucumbiria o principio positivista; que apregoava a 

idéia de um "evolucionismo unilineal" ou de "una ley evolutiva 

•.mivet-sal unifonnernente att~ar1te en todas las sociedades",, mas n~o 

necessariamente sucumbiria também a idealiza~~º positivista de 

"r1atlu-al izaç::~o" dos fatos sociais. 

Durkheim, por exemplo, a quem já fizemos algumas referências, 

cri ticc•L~ veementemente as teor i zaç::ties tota 1 i za,jor-as e 

uniformizadoras de Ratze1< 1 e>, mas n~o deixou de adotar um dos 

Principios fundamentais defendidos pelo próprio Comte, ao propor 

que se tratassem "os fatos sociais como c9isas naturais 

inell~táve is". Ou seja, n~o deixou de reforç::ar, portanto, 

"caminho" também positivista para superaç~o da crise de fim de 

sécl~lc• daqi_ü lo q1..4e p1::ider- iamos chamar de "positivismo radical" Co•-~ 

"propriamente dite•">. 

E foi exatamente com estas caracteristicas "neo-positivas'' que 

a sc•ciologia adq1~iri1_4 "ares de ciência", ern rnei•::i a uma "nova onda" 

epistemológica - o funcionalismo - que se oferecia como modelo para 
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aprimoramento dos estatutos da científicidade, sobretudo aquela 

relacionada à pesquisa social, .tanto que se desenvolveu de for roa 

mais plena, particularmente entre os antropólogos. 

Ao fundir, uma perspectiva essencialmente analitica de ciência 

a alguns principies do positivis~o clàssico (particularmente a 

possibilidade "unilinear/totalizante", o funcionalismo se converte•-' 

de mas de conteúdo 

radicalmente cartesiano, pois o que vai prevalecer dai para 

é a vis~o do todo como resultado do somatório de "unidades 

funcionais'' relativamente autônomas, o que cobrará do conhecimento 

que se pretenda como cientifico um alto grau de especialização. 

Segundo Josefina G. Mendoza: 

11 
(. •• > la perspectiva fL~ncionalista se apoya en el 
entendimiento d e la 'realidad' como un conjunto articulado 
de unidades históricas, sociales, espaciales 
claramente diferenciadas y con relativa autonomia 
func ional, que muestran comportamientos y req1...ii eren 
estudios - especi ficos y desi91_~ales. 11 

"Es, por tanto, la observación y la ·desct- ipción detallada 
de esas unidades funcionales lo que debe cons tituir, 
huyendo de pr e ma turas y esté riles gene r a lizac iones , el 
objeto primordial del conocimiento. El estudio del 'todo', 
que, según la perspectiva funcionalista, aparece como la 
superior articulaciôn de esas unidades básicas, s6lo puede 
llevars e a cabo en ·una etapa posterior, después de haber 
conside rado minuc iosamente - monográficame nte - cada una 
de las unidades básicas pres entes. La búsque da d e 
fonnulac ione s g'9t""1eral izadoras y de teorias e ::<pl icativas 
universales quedaba asi consequentemente relegada - y, en 
la prática, frecuenteroente abandonada -. y, en su lugar, 
se proponia ahora el estudio detallado de las di s tintas e 
irrepe tibles unidades que, como un mosaico, configuraban 
e l compl e jo campo de obs ervacion y de inte rpretación.••< 16> 

No caso particular da geografia, o f•-'ncional ismo, ao · se 

afirmar como novo horizonte epistemol6gico, n~o só 

novos i n•;w e di e ntes à s s uas formulaç õ es , mas também c ons agrou 

definitivamente aquela caracteristica de identidade" 

-24-



(natural/social), que os positivistas tradicionais já lhe haviam 

conferi de•. 

Figuras como Humboldt, Ritter e Ratzel, 

considerar como representantes do positivismo tradicional em 

geografia, pr-odt'z iram a.:> longo do séc. XIX 

particulares, que apesar das pretens~es totalizantes, poderiam ser 

diretamente enquadradas em um dos dois "i sm•:.s" onde tem 

oscilado a geografia: o nat•_,r-al C•L~ o ht~mano. Jà no caso do 

funcionalismo, esta oscila~~º prossegue, só que de uma forma mais 

indireta, uma vez que os 11 i srnc•S." a que nos referimos ficar~o 

pulverizados em meio à extrema fragmentaç~o das categorias 

anal1ticas, que dai par-a a frente cada um dos geógrafos elegerà 

como a mais importante. 

A primeira oposiç~o inaugurada pelo funcionalismo geogràfico, 

que tem em Vidal de La Blache o seu principal expoente, se dá entre 

uma idéia de geografia regional, contra a persistência de uma 

geografia geral. O que de forma indireta ainda revelava as 

oscila~ões dos v1nculos humanistas ou naturalistas da geografia, 

pois se a regional (ou corológica) descendia em linha direta das 

influências durkheimianas e .sua proposta de uma morfologia social, 

a geral (o~ sistemática), por sc'a vez, poder-ia ser i nterpr-etada 

como l~ffi prolongame nt•:. das fonn•-' 1 ao;::ões predominantemente 

naturalizantes legadas pelo séc. XIX. 

Ou seja, no que diz respeito ao campo de vinculao;::ão da 

geografia - natural ou humano -, do 

fuhc:ionalisrno e s1...1a oposi ~~o regional/geral, a indefinio;:~o 

prosseguia. Só que dessa vez de uma forma, embora indireta, rn•...1i to 

mais acentuada, uma vez que a perspectiva regional exigia um nivel 

d e deta lharne nto, próprio das grandes escalas , que n ecessariame nte 
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conduziria àquela pulveriza~ão a que jà fizemos referência. Isto é, 

a um aprofundamento de especializa~ões, que di ficr.~l tar iam 

L~ma poss i ve 1 identificação humana ou · natural da geografia, mas 

prejudicariam também qualquer tentativa de unidade, mesmo de uma. 

geografia que se definisse como flsica·ou como ~umana, por causa do 

pr~valecimento de ot~tras tantas tais 

a pedologia, a a populacional, a 

urbana, a do comércio, das etnias, dos climas, etc., que dai para a 

frente mais do que se constituirem em uma espécie d·~ "di vis~.::> do 

trabalho" de uma ciência matriz - geografia -, adquirirão ares de 

independência e autonomia que, em muitos ·=a=.c•s.~ as. 

mais facilmente "ciências matrizes" (·~canoro ia, 

sociologia, geologia, etc.). 

Mais uma vez, é Josefina G. Mendoza que nos resume de fot-ma 

precisa o movimento que estamos descrevendo de oposi~~o entre 

geral e o regional e, cons8quenternente, os problemas de unidade e 

identidade da própria geografia: 

"Los par-tidar·ios de definir- el conocimiento geo·:a-áfico en 
términos preferentemente generales o sistemàticos disponem 
de articulaciones conceptuales y metodológicas bastante 
consistentes - y directamente vinculadas, como vimos, a 
los planteamientos de las ciencias naturales y, màs 
concretamente. de las ciencias biológicas pero, como 
contrapartida se rnueven en un horizonte epistemológico que 
resulta en ocasiones dificilmente distinguible como 
especificamente geográfico. Sucede asi que el campo del 
cono~imiento geográfico adquiere un cierto rigor 
conceptual y metodológico a cambio de diluir las supuestas 
f~onteras que delimitariam la especificidad de ese 
conocimiento y de asurnir, en consecuencia, una 
que, tendiendo a la especialización, plantea 
problemas para el mantenimiento de la generalmente 
unidad de la geografia. 

dinàrnica 
gt-aves 

deseada 

"Por sua pat·t-=~, los pat-tidat-ios de delimitét.r el dominio del 
conocimiento geográfico en términos predominantemente 
corológicos o regionales intentan encontrar unas 
coordenadas epistemológicas las definidas por el 
criterio corológico que salvaguarden tanto su 
especificidad dentro del conjunto de las ciencias como su 
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dimensión unitaria. Pero en este caso se plantean diversos 
problemas que remiten, por una parte, a la dificilmente 
sostenible ubicaci6n de la geografia entre las ciencias 
naturales y las ciencias humanas intentando abarcar 
simultâneamente ambos horizontes -, y por otra, a las 
dificultades existentes para articular, en el seno de la 
geografia clàsica, planteamientos conceptuales y 

metodológicos internamente coherentes y cientificamente 
adecuados para abordar · la investigación corolbgica 
prop•-~esta. " < 17 > 

Josefina Mendoza nos faz tais afirmações ao concluir uma 

análise daquilo a que chamou de "gec•grafia clássica", - q1.~e se 

desenvolveu aproximadamente durante a primeira metade deste século 

XX e que deve ser entendida como aquel~ inaugurada por infl1.~êr1cia 

do funcionalismo, cujo .sentido prático como vimos~ era o de se opor 

às formula~ões que predominaram ao longo do século XIX. 

No entanto, é evidente que esta oposi~~o que se manifesta 

entre os adeptos de uma geografia regional/corológica e os adeptos 

da geral/sistemática, apesar de sua utilidade para o plano da 

análise global, n~o passa de uma espécie de simplificação didática, 

pois tais perspectivas n~o encerravam formulações homogêneas. 

Da mesma fonna, que reduzir também todas as 

9eográficas do século XIX à vala comum dos limites ditados por 

horizontes positivistas/naturalizantes, n~o nos dà a dimens~o exata 

da riqueza destas formulações que, grosso modo, poderiam até ser 

enquadradas num mesmo u~iverso epistemológico, mas nem por isso 

podem ser cbnsideradas convergentes para uma mesma idéia de 

9eografia, particularmente no que diz respeito aos conceitos das 

"totalidades" com as quais se propunham a trabalhar. 

Neste último caso - geografia dq séc. XIX - s~o bastante 

ilustrativos os caminhos diferentes percorridos por Hwnboldt e 

Ritter, ou por Ratzel e contemporâne6s seus como Reclus (1830-1905> 

< 1842-1921) q1..-1e, lado, também podem ser 
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cor1s ide r adc•s genericamente corno evolucic•nistas fortemente 

infl•.Aenciados pelas teses do darwinisrn•::>, por outro, partiram de 

enfoques divergentes para construir distintas formulações acerca do 

relaçionamento home~/rneio. Para Ratzel, por exemplo. o progresso e 

a evolução resultavam de processos de "lutas mútuas", disputas e 

enfrentamentc•s constantes, já para ReclL~s e Krc•potkin, a "chave" do 

progressc• se fundamentava numa concep~~o privilegiadora da 

liberdade humana, onde expresseies corno "harmonia", "cooperaç~c•", 

"ajuda mútua'', deveriam ocupar lugar de destaque. Talvez por isso 

mesmo é que s6 recentemente tais figuras adquiriram um maior 

urna vez que as convic~ôes anarquistas 

professavam, evidentemente dificultariam a inserç~o de um Reclus e 

de um Kropotkin na trilha oficializada para as 

cientificas. 0•...1 seja, bastava ser positivista, 

positivismo "adeq•Aadamente" , ist•::> · 

era 

L 
li:!. .no mesmo 

sentid•:o ( pos i ti v arnerrte) do das "previsibilidades" 

pretendidas pela ordem estabelecida. 

Também no caso da nova ambientação cientifica promovida pelo 

funcionalismo, a tra~ução regional/coro16g~ca verificada naq~ilo 

que se convecionou chamar de _"geografia clássica", será igualmente 

marc~da por muitos discursos divergentes -no minimo destoantes-, 

tanto no plano da geografia regional propriamente dita, como no 

plano da ~onvivência entre as novidades trazidas por esta geografia 

do séc•.~lc• · - ~<X e as permanências (ou resistências) de caràter 

positivista. 

No caso da questão regional, por exemplo, encontraremos desde 

formulações como as inicialmente feitas pelo próprio La Biache, 

baseadc:~s na idéia de unidades espaciais homogêneas e continuas, 

portanto fortemente indicadas a partir de caracteristicas 
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fisionômicas, como também en•=ontraremQs as de mui t•:is de seus 

seguidores ou contempor~neos ampliar a 

através de variadas formas e proposiç:ões, um 

entendimento menos · restr- i to às natLu-ais e 

fisionômicas, a . importância da consideraç:ão dos 

aspectos sociais, culturais ou econômicos na própria identificaç:ão 

" da região. E o caso, por exemplo, do francês Etienne Juillard 

propôe esta identificação que 

determinada região apresenta, num igualmente determinado context•:-
, 

sócio-econômico como um pais ou urna parte dele. E o caso também do 

alemão Alfred Hettner (1859-1941), que agrega ao conceito de região 

.uma possibilidade, que vê como única, da geografia a 

"dt,pl icidade de di r-eo;::~es. '.' (ciência natt,ral ou do hcirnem), a 

perspectiva geral ~u sistemática consagrou. Para Hettner, "esse 

dualismo não se verifica quando se formula a concepç:ão de natureza 

e do homem de um ponto de vista corológico, já que essa 

resu 1 ta i gi_'a 1 em todos f1_w1darnenta is, e não per-mi te 

falar de duas direçôes distintas da geografia 11 < 1 e>. 

Ainda no ~rnbito das heterogeneidades presentes naquilo que 

coroi. . .irnente se chama de "geo·:ir-afia clássica", não é pcossivel 

figuras corno o francês Maximilien Sarre (1880-1962), cuja proposta 

de pcoder ser enguadrada dentro dos limites estreitos de tuna 

perspectiva funcional/especializada, se aproxima 

muito dos totalizantes ao 

t t- ans i taro de aparente determinismo ambiental (" ••• estor_~ 

absolutamente convencido de que as disposições mentais mudam . com o 

meio ••• ") , a•:• ena 1 teci rnent•:• do "imaginário" como fator importante 

para a conforrna~ão d~s paisagens (" ••• Nada se explica completamente 
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por equaçôes energéticas. Há em todas as coisas uma parte de sonho 

e de ílL4s~o .•• 11 <1~>). 

Há nessa linha ainda, geógrafos · corno o alemão Carl Trol l 

(1899- 1975) e sua proposta de "geo·:irafia das paisagens", q1.Ae sem 

perder de vista urna perspectiva funcionalista, faz de 

marcar uma concepção interativa do todo, em oposiç~o àquilo que o 

tradicional funcionalismo li o 

enfoque funcional - afirmava Troll - é resultado da consideraç~o de 

que todos os geofatores, incluindo a economia e a cultura humana, 

se encontram em interação •• ''. E para a compreensão desta interaçgo, 

Troll .,.,. propi_oe ·::i desenvolvimento de abot-dagens sistemáticas, 

mesmo tendo por base uma idéi·a de regionaliza~ão, via identificaçgo 

das paisagens, retomam urna espécie de visão org~nica do todo, 

tentativas de enfoques sistemáticos das ciências biológicas, como o 

caso do conceito de ecossistema, de biótopo e da própria ecologia, 

que, na geografia proposta por Troll, ganhariam dirnens~o espacia.l 

traduzindo-se por e>~pt-essões corno "células de paisagem" 

"r-~n idades topo-ecc•l•:'.:•gicas", entendi rnent•:• 

sernpt-e se asscu=iaria às seguintes idéias: " 

mini mas geográfica ••• " onde, u • • • C• se 

cujas peças nunca aparecem de 

forma independente •.. " <20 >). 

Não é dificil perceber que tanto Troll como Sorre, com SUét.S 

"ecogeografias'', destoavam do sentido predominantemente f '-'nc i onei. l / 

especializado que se pretendia imprimir às formulações geogràficas. 

Segundo Jean Tricart: "A exceç~o de C. Troll e de 

alguns poucos, os geógrafos não se interessaram pel~ ecologia e 

pela Eles se sobretr.~d·::. ern Frano;:a, 
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Inglaterra e Estados Unidos, em uma vis~o setorial 

ambiente natural, erigindo a climatologia, a geomorfologia, a 

hidrologia, em disciplinas separadas, sem liames entre elas. Não 

seriá pois deles que poderia advir impulso suscetivel de 

contribuir para o conhecimento ecc•lógicc•. "< 21 > 

Hoje em dia, são exatamente geógrafos como Tricart ou Georges 

Bertrand que, em produç~es recentes, retomaram muitas destas idéias 

destoantes do contexto da chamada ''geografia clássica", reforçando, 

part.ic1...ilannent.e, aqLü lo gue tais "dissonáncias" já POSSlÜ am de 

estimulo às análises integradas, sistémicas e transdisciplinares 

para o estudo do meio natural. por· exemplo, a 

"ciência da paisa·~em" (geografia} é uma "ciência diagot~1al 11
• 

seja, é uma daquelas ciências que buscam "superar as disciplinas 

tradicionais fori;:ando-as ao diálogo, tratando de descobrir as · leis 

CC•ílllWtS de fenômenos distintos e aparentemente sem relaç•o••< 22 >. 

Jean Tricart, por sua vez, após propor que se entenda a paisagem 

"como tr·adi.~i;:~o concr·eta e espacial de L~m ecossistema", 

que 11 0 funcionamento da paisagem é o do ecossitema e suas evoluç~es 

se confundem'', d~fende a análise sistémica como forma de superaç~o 

forma 

também de rompimento do isolamento entre as especialidades dos 

naturalistas Ou dos humanistas. Segundo Tricart: · 

"El análisis 
i nstt-umento 
del med.ic• 

de sistemas es, pues, en la actualidad un 
lógico perfectamente adecuado para el estudio 

natural. Permite reconocer las interferencias 
entre todos los diferentes fenómenos que forman parle del 
'complejo' natural, cuya unidad reconocia nuestro maestro 
A. Cholley a pesar de las evoluciones divergentes 
derivadas de los excesos de las actitudes exclusivamente 
analiticas. Adaptando el enfoque sistémico somos fieles a 
la formación recibida en nuestros tiempos de estudiante. 
De este modo también facilitamos las relaciones 
trans disc iplina res con los otros naturali s tas y; si lo 
aceptan, con los especialistas de las ciencias humanas. 
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Sin duda el enfoque sistémico es un instrumento lógico 
cuyo campo de acción es universal: proporciona un 
denominador com~n a investigaciones referidas a objetos 
diferentes. De este modo noi permite avanzar en nuestro 
conocimiento básico al penetrar más profundamente en la 
lógica de la naturaleza. Y como consecuencia de ello nos 
hace más c~paces de responder a los problemas que se nos 
plar1tean en el campo de la ordenación del rnedio natural Y 
de la conservaci6n de nu~stro entorno ecolbgico."< 23 > 

Evidentemente, entre estas considera~ões mais recentes de um 

Tricart ou de um Bertrand e as formula~ões da "geografia clássica"7 

ou as do século XIX, vários novos horizontes epistemológicos 

poderiam ser responsabilizados pelas "várias" geogr-afias qr_,e, 

certeza7 urna historiografia detalhada enumeraria, tais como as 

"qr_,antitativas", as da "percepç~o" e as várias form•...1lações qL,e se 

abrigam sob o manto genérico das geografias "criticas" ou 

"radicais". este detalhamento é o nc•SSC• objetivo e nem 

precisariamos dele para percebermos que em todas elas, as oposições 

de identidade (nat.1_,ral /h•.Amana) e de perspectivas < tc•ta 1 i zantes I 

especializadas) aparecerão com maior ou menor intensidade. Isto é, 

apesar das rnLÜ tas vontades manifestadas por cada uma das 

"múltiplas" ela permanece 

localizada, pelo menos no que diz respeito aos dois grandes campos 

do conheci~ento: o natural ou o humano. Prova disso, são as ainda 

calorosas discussões que se travam em torno do assunto, como nos 

i lustt-a L"o recente "desabaft:J" de Yves Lacoste: 

"Com efeito, nã•::i falam os geógrafos ac• mesmo ternp•::> de 
geologia e de sociologia, de climatologia e de economia, 
de demografia e de hidrologia, d e etnologia e de botânica, 
etc? Es te comportame nto de abordar tudo n~o lhes colocou, 
aliás, grandes problemas até o presente: certamente, 
acontece com frequência que o economista, por sua vez, ou 
que o geólogo zombem da pouca competência dos geógrafos 
(evidentemente, o geógrafo é um geólogo muit~ fraco e um 
economista bastante medíocre), mas o sincretismo 
geográfi c o não é criticado como tal, em nome de principias 
episte mológicos de base( ••• ). 11 <24 > 
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Há, sem dúvida, uma espécie de crise permanente que acompanha 

o saber desde os primeiros momentos de sua 

institucionalização no século XIX. Crise essa. que em grande parte 

repousa exatamente nesta ausência de "localizaç~o'' da geografia, e 

n~o só por causa das passiveis abordagens generalizantes ou 

superficiais que tal situaç~o acarreta <como nos diz Lacoste), mas, 

"espirito cientific•:111 propL~gnado pelas perspectivas analiticas e, 

possivelmente. gerando muitos incômodos entre os vários gebgrafos 

que gostariam de sentir-se e de serem reconhecidos, como 

praticantes de uma ciência "verdadeit-a". E ciência passou a ser 

sinônimo de especialização, de objetividade, de uma prática e de 

uma teoria localizadas. O que no minimo requer a existência de um 

que na pior- das hipóteses pode até ser definido, 

genericamente. como sendo a natureza ou a sociedade, apesar de que 

mais "cient.ificeo" ainda, seria eleger- Lun objeto entre os 

identificáveis nas parcialidades destes dois grandes campos. 

O geógrafo brasileiro Manoel F~ Seabra, e>~emplo, 

assumindo esta consolidação do espirito an~l1tico, chega a propor 

como uma espécie de ~nica saida para solucionar a personalidade 

"esqLJizofrênica" da .:ieo:.o:u-afia, pt-aticamente a distinção de duas 

"A questão da unidade da(s) Geografia<s> é tanto antiga 
p6is està presente no próprio processo de constituiç~o da 
auto-denominada Geografia Moderna no decorrer do Século 
XIX - quanto atual, particularmente se é colocada no seu 
devido lugar, ou seja, dentro do contexto das c1encias 
analiticas, das quais a própria geografia é uma delas. 
( ••. >. Do ponto de vista analitico, parece-nos pertinente 
distinguir urna Geografia da Sociedade e uma Geografia da 
Natureza em que nesta ~ltima fosse abordado, através dos 
métodos de investigação das ciências naturais, o resultado 
objetivo da ação do homem sobre a 'Superficie da Terra' e 
na Geografia do Homem, com métodos das ciências sociais, a 

-33-



Natureza aparecesse, antes de mais, como recurso natural, 
ou seja, algo que adquire sentido para a sociedade em 
quest~o. de forma historicamente determinada( ••• ). 11 <2 e> 

Pelo que parece, e a continuidade do debate comprova isso, os 

tais "principic•s epistemológicos de base", a que se refer iL~ 

Lacoste, tem se configurado antes de mais nada corno verdadeiras 

resistências fortemente presentes numa área cientifica que nem os 

naturalistas, e muito menos os humanistas, conseguiram hegemonizar. 

O fatc• é qi_~e para a 9ec•gt-afia, todas as novas 01.J "neo" fc•nnula.;::ôes, 

que se verificaram a partir da década de 50, apenas i ncrementar-am. 

quandi:• rnu i to, o seL~ "caldo de cult.L~t-a" básico, cornpc•sto pelas 

permanências do século XIX e as formulações da chamada "geografia 

clássica". 

Apesar das criticas, dos incômodos, das radicalidades de 

fragmenta~~º ou de totalização e dos d e bates, apai x onados ou n~o. 

em torno de uma eterna busca de identidade, a geografia resiste e, 

de uma rnar1eira geral, "deslo•=alizada". Sem dúvida, trata-se de urna 

ciência "o•...isada", que n~o só nasceu, mas pet-rnaneceu sob o signo da 

ubiquidade, pois sempre cultivou o hábito de trabalhar com 

totalidades, apesar de conviver com ambientes cientificas onde a 

falta de e~pecialização é o suficiente para retirar o caráter de 

e i ent. i f i cidade d e ·=i•-~a 1 q•...1~ r formula~ão que n~o s e enquadre nos 

parametros do espirito an~litico. 

Mas, tais constatações -ubiqua, totalizadora, deslocalizada-, 

se v a l e m para t~rna visão d e conj L~nt.o, i s to é, para urna 

caracterização que considere tudo aquilo que em nome da geografia 

se pratica, ngo são verdade iras no que diz respeito ao cot.id~ano da 

pesqui sa 9 e ográ fi c a , poi s o nive l de e s p ecializa ç•o d e cada uma d as 

g e ografias prat i cadas , fi ca n ada a d e v e r a o "espirito " 
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propugnado pelas ciências analiticas. O que se pode muito bem 

constatar, pelo fato de que há cada vez menos estudos, pesq1...1isas. 

ou formulações que se poderiam chamar de fisica ou 

humana. e cada vez mais estudos hidrológicos, geomorfol6gicos, 
, 

climáticos, urbanos, demográficos, etc. E um pouco como nos afirma 

e alerta Seabra em outra parte de seu artigo há pouco citado: 

"( ••• > Com isso. não se diga que se perde (se hà perdas. 
não envolvem apenas a Geografia, mas toda a ciência) o 
próprio significado social da Geografia da Natureza. Não 
se discute nos dias de hoje o significado social e 
pol1tico dos conhecimentos de F1sica, Química e Biologia. 
E, nessa época em que recrudesce a questão ecológica, a 
Geografia da Natureza está perdendo terreno, por exemplo 
para uma nova ciência em desenvolvimento, a Ecologia; 
talvez o problema devesse ser esclarecido por outro 
aspecto da questão, ou seja, pelo fato de que praticamente 
a Geografia Fisica não existe, a não ser como projeto, 
pois cada vez mais estamos em presen~a da Geomorfologia, 
da Climatologia, da Hidrografia, etc., e não de uma 
abordagem que se propõe sintetizante para algo mais 
complex o ainda, . ao pretender incorporar à análise, o 
homem. " < 26 > 

OÜ seja, no plano ger-al, a geogr-afia per-rnanece "deslocalizada" 

e, no particular, despersonalizada. A persistir 

será muito dificil prever a desintegração total da geografia, jà 

que o conjunto das especialidades que em seu nome se praticam, 

teriam muitas dificuldades de se verem ab~orvidas por outros campos 

cientificos. O que sb não ocorre por causa de diversas 

resistentes, que insistem na manutenção das abordagens de conJunto, 

seja através de criticas mais moderadas ao "anal i tismo"~ cc•mc• 

caso de Seabra< 27 >, que admitiria pelo menos dois grandes conjuntos 

- ~eografia da sociedade e da natureza - seja através de criticas 

mais r-adicais que combatem de frente qualquer fr-agmentação 

cartesiana, propl~gnando pot- •...iroa "geoo;;,n-afia da total idade", corno é o 
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caso da proposta de outro geógrafo brasileiro - F. 

Mc•ntei rc• - que em recente artigo defendeu a sua idéia de uma 

"geografia ambiental'', em substituiçgo teórica e pràtica às outras 

9ec1gt'"afias que o "anal i t.ismc•" consa9rou. 

Segundo Carlos A. F. Monteiro: 

• 

"Talvez o melhor fosse discutir, entre nós geógrafos, até 
que ponto a fragmentação analitica em que nos colocamos 
poderà afetar nossa esfera de atua~ão profissional. Até 
que ponto o alheiamento da temática 'homem~ambiente', que 
já foi um dos cernes da abordagem geográfica, implicarà 
para nós uma perda de oportunidade profissional? E não 
apenas nesses aspectos de aplicação profissional mas 
sobt-etudo na própria defini~ão cientifica da ge•:a•:.u-afia." 

"( ... ) O que desejamos, nos limites do presente ensaio é, 
sem negar ou desmerecer a legitimidade do "lugar' 
(análises locacionais) e do 'espaço' <análises espaciais> 
defender aquela do 'ambiente' (análises ambientais) na 
geografia em geral e particularmente naquela que se faz ou 
deva fazer no Brasil." 

''( ••• > Um dos formidáveis paradoxos do presente é constatar 
que dos fisicos, até há pouco cultores da mais exata . das 
ciências, daquela a cujos termos deveriam ser 'reduzidos' 
aqueles das outras ciências, emerge agora numa visão mais 
abrangente do mundo que, em contraste com aquela 
cartesiana e mecanicista, de um passado recentissimo, 
passa a ser caracterizada por palavras como 'org~nico', 

"holistico' e 'ecológico'. E que os geógrafos havidos como 
promotores de sinteses, se entreguem a visões do mundo 
cada vez mais limitadas nos setores do econômico, do 
social, do natural." 

''( ••. ) O conhecimento geogràfico, para produzir-se passa 
pela 'experiência' pessoal através da percepç~o 

(expontêneo) por meio da 'aprendizagem' (reflexâo critica) 
.ajudado pela "memória' <do passado) e 'imaginaç~o· (para o 
ft~t.t.u-o). E nessa t.t-avessia a 'lógica' Ct-acional) n~o está 
necessariamente desaco~panhada da "fé' (paixão). Sobretudo 
porque não se erata de um processo isolado, mas que se 
realiza no coletivo sócio ·=•Alt•_n-al. 11 <20 > 

E interessante notar como, a despeito das diferenças de 

enfoque e das di~ergentes propostas de Seabra e Monteiro, ambas se 

apoiam em pontos equivalentes, pelo menos de um ponto de 

vista, fortalecendo um d i scut-so antifragmenta~ão 

antidespersonaliza~ão da geografia, enft-entando, de lado 01...1 de 

frente, a tal da dicotomia homem/natureza em que esta ciência desde 
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sempt· e esteve envo 1 vi da. Er"i't.r e estes pontos de apoio equ i va 1 entes 

destacam-se "o recrudescimento da quest~o ecol69ica" (Seabra), o 

"alheiamento da tem~tica ~homem~ambiente" <Monteiro> e sobretudo o 

enaltecimento do "caráter de sintese" quando se argumenta, · no caso 

de Seabra, cor1t.ra a f ragmentaç:~o da "Geografia da Natureza" 

<" •.. cada vez mais estamos em presen~a da Geomorfologia, da 

Climatologia, da Hidrografia, etc., e n~o de uma abordagem que se 

propl!ie . sintetizante ••• "), ou quando se arg• . .emer.ata contra as 

limitadas e parcelares visl!ies do mundo de uma maneit·a geral come• 

no·caso de Monteiro <" •••. os geógrafos havidos como promotores de 

sinteses, se entr·eguern a visties de rnut-.do cada vez mais 

nos setores do econômico,. do social,. do natural ••• ">. 

limitadas 

Vale a pena ressai tar também alg• . .ens 01.,tros aspectos que a 

meni;:r:\o de diversas outras "ciêr-.cias" (fisica, quimica e bic•logia>, 

feitas em ambos os textos, suscitam. Pois é interessante ·constatar 

cc•mo também na geografia .. o esforço principal no sentido do 

fortalecimento das abordagens radicalmente n~o cartesianas e n°ã•::> 

mecanicistas, segundo m~ltiplas preferências podem ser 

denominadas de "holisticas", "or9á:nicas 11
, 

11 ecol69icas",. ou até 

mesmo de "dialéticas", tem sido um esfor.;:o de maior iniciativa~ 

principalmente entre aqueles "cientistas" d•:> chamado campo das 

ciências naturais. E,. embora este seja · um assur1to 

desenvolveremos com mais vagar no capitulo seguinte,. n~o custa 

lembt·ar a brutal revolu.;:~o nas nossas concepç:ões de natureza,. de 

ciência e de sociedade que est~o em curso, em grande parte por 

causa do esforço d•::>s fisicos da primeira metade do século XX e dos 

biólogos da segunda metade. S~o sobejamente conhecidas as promessas 

de "tempestades", pelo menos conceituais, promovidas pela fisica 

quá:ntica, ou pelos fortes questionamentos do~ "cladistas" e dos 
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adeptos do · "equi l ibrio por1tuado" em relaç:ão ao evolucionismo 

darwir1ista c2•>. 

Portanto não seria de surpreender que também no caso da 

geografia os setores mais ligados à chamada "geografia fisica". se 

mostrassem mais sensiveis às novas· formulaç1!5es,. como nos atestam as 

propostas de um Sorre,. de um Troll., de um Bertrand,. ou de um 

Tricart,. que já pudemos constatar em alguns dos textos que 

mencionamos. 

A esse propósito também s~o ilustrativas as duas ~ltimas 

referências que fizemos., pois Monteiro e Seabra,. durante muitos 

anos estiveram ligadc•s a Universidade de São Paulo,. ministrando 

cursos da área de fisica e h•-Amana,. respectivamente. São ni tidas,. . 

neste caso,. as diferen~as de contundência nas criticas e nos 

enfoques do "analitismo" predominante na geografia. 

Mas, deixando de lado tais diferenças,. é possivel _juntar a 

"geografia diagonal" de Bertrand., a "transdisciplinaridade" de 

Tricart,. com as "análises ambientais" de Monteiro,. incluindo ai... 

até as "int.era.;::l!'es" e "apoios m•~tuos" do evolucionismo 

"anti"-darwinista de um Reclus. E,. deste "mix" idealizado,. seria 

possivel ampliar o desconforto,. já diversas vezes manifestado,. em 

relaç::tio às fragmentaç::e;es encetadas pelas ciências que cuidam das 

quest~es ambientais <no $entido tradicional do termo>,. para algo 

que se ger1eral ize no sentido da superaç::~o de um incômodo mui to 

maior: o proporcionado por abordagens que se pretendem 

"tot.alizant.es"i"sistemáticas", mas que mantém ir1t-actas as 

fr'onteiras do natural e do social. Pois,. neste caso,. a natlweza e a 

sociedade,. mesmo que individualmer1te sejam tratadas de forma 

sistemática,. sert\o sempre vistas como "sub-totalidades",. 

cor1forrnarem conjuntos,. isto ê,. ao c:omporern os discursos sobre o 
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"t·e:al", dificilmente: aparecer~o de 01Ãtras fonnas que n~o as de urna 

realidade idealizada onde o natural e o social s6 se encontram na 

base da justaposição, da oposiç~o ou da contradiç~o esquernàticas. 

Evidentemente:, a transiç~o entre o desconforto e o 

aludidos, no caso particular da geografia, significa a sr.~peraçã•:J 

dos limites entre as geografias que se propeem corno fisicas ou como 

humanas, entre si, mas tarnt•érn entre os dcois 

-fisico ou humano- que as abrigam. Diga-se de passagem esse é o 

grande desafio para as ciências na atualidade, mas, poucas delas 

po~em dar grandes passos neste sentido sem que necessariamente 

tenham que jà de inicio e~trapolar os seus ambientes domésticos, 

pois, quase todas estão em um dos lados da "fronteira'' estabelecida 

entre a natureza e a sociedade. O que não é o caso da geografia, 

que por suas características particulares, carrega a ''fronteira" e 

o resto do planeta dentro de si. Ou seja, a "deslocalização" da 

geografia pode até ser entendida como uma desvantagem em relaç~o ao 

passado, mas pode ser transformada em uma vantagem com rela~ão ao 

Jean Tricart nos fala da possibilidade de "relaç:tíes 

transdisciplinares com outros naturalistas e, caso aceitem, com os 

especialistas das ciências h• ... unanas" Cv. t"IC•ta 23). Defende urna 

rrecessat· iarF-nt.e, remete para além do respeito aos 

limites entre as disciplinas estabelecidas. Ngo nos propõe as 

tradi•=ionais "inter" c••Ã "multi" Cdiscipl inar idades), cujos conteúd•:Js 

já est~o demasiado comprometidos com a concepç~o funcional de uma 

totalidade justaposta. Reafirmando a máxima de que o ''todo é muito 

mais de• que a soma das partes" propõe a transgress~o ( "tr·ans"= para 

além de>. Mas, tudo isso, num contexto delimitado muito mais pela 

preocupa~ão com a ausência de vis~es de conjunto em relaç:~o ao meio 
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natural. E. da mesma forma que Seabra. a principal responsabilidade 

por esta situação Tricart imputa a•:> extremo "analitismo" em que se 

envolveram as ciências naturais: 

"lln nascimiento prematuro ••• Este fue el caso del_ concepto 
de ecoloqia formulado por E. Haeckel a mediados del siglo 
passado. Para él la ecologia era el estudio de las 
relaciones de lc•s seres vivos con su medio. V el 
nascimiento fue prematuro porque precisamente en esa ~poca 
se assiste a una evol•~·=ión del perasarniento cient.1 fico 
caracterizada por un desarrollo unilateral, y por ello 
deseq•-~ i 1 i br ante, de 1 C•s p l ar1team i eratos ana 11 ti cos en 
detrimento de las visiones de conjunto. E1 medio natural 
fue dejando de ser tomado en consideraci6n a medida que se 
iban subdi vidier1do las discipl irias que lo tenian corno 
objeto de estudio: climatologia, hidrologia, 
geornorfologia, bibgeografia, edafologia, que se fragmentan 
a Sl~ VE:Z en una multitud de p1~ntC•S de vista sectoriales 
cada vez rnàs 1 imitadi:•s y parciales~ tendentes ense91 . .aidà a 
hacerce incompatibles entre si~ e improprios para 
inte9rarse en una visión de conjunto."< 3 o> 

Aceitando o convite proposto por Tricart aos cientistas-

humanos, poderiamos ampliar este universo de preocupaç::eies, para 

além da critica à ausência de um "meio natural" afirmando que 

aquilo a que poderiamos chamar de "meio geográfico" também deixou 

de existir, à medida ern que foi engolido, ou se_diluiu, nas "n" 

especialidades que o têm como objeto de estudo •. Nesse sentido~ 

-parafraseando Tricart-. a própria geografia pc•deria ser 

caract.erizada corno urna "ciência prematura"> principalmente se 

corasiderarmos. suas pret~rasties de anãlises ~intetizantes das 

rela~e;es homem/meio. Assim como de resto seriam prematuras, todas 

as propostas de "anti"-ciéncias, que n~o respeitaram as fronteiras 

estabelecidas pe·10 "anal i tismo" para a sua vers:io da real idade. 

Interessante constatar que são exatamente estas as propostas 

que hoje se retomam. N~o poderia ser diferente, pois ao longo de 

aproximadamente 150 anos de história e consagraç:::io do caràter 

analítico das ciências, nunca corno agora se colocou de forma t~o 
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forte a necessidade de supera~ão das fronteiras _ estabel~cidas por 

este caráter. 

Se hr:•uvesse um espécie de "ranking" das formulaç:l!ies "pre•=c•ces" 

que hoje sofrem alguma espécie de resgate, sem d~vida as de Karl 

Marx, partic1..1larment.e as feitas em sua juvent•..ide, c•cupar iam urn 
, 

lugar de destaque. E o caso de muitas das que foram feitas em seus 

Manuscritos de 1844: 

"As ciencias naturais desenvolveram uma tremenda actividade 
e reuniram uma massa sempre crescente de dados. Mas a 
filosofia permaneceu-lhes estranha, da mesma maneira que 
as referidas ciências continuaram estranhas à 
filosofia ••• " 

'' ••• Uma base para a vida e outra para a ciência constituem 
a priori tuna mentira~ •• " 

" ••• A sensibilidade deve ser a base de toda a ciência. S6 • 
a e i énc ia genu i na, quando det- i va da sensi b i 1 idade, na 
dupla forma de percepç~o sensivel e de necessidade 
ser1si vel, isto é, só quar1d•::1 pro•=ede da _ natureza ••• " 

" ••• a natureza é o objecto direto da ciência do homem. O 
primeiro objecto do homem -o próprio homem- é natureza, 
sensibilidade, e as faculdades humanas ~ensiveis 

particulares, que unicamente encontram a realização 
objectiva nos objetos naturais, s6 podem alcançar o 
autoconhecimento na ciér1cia de• ser natural. Até mesmo o 
elemento do pensamento, o elemento da manifestaç~o vital 
do pensamento. a 1 i nq1..1agem, é de -natureza sens i ve 1 • A 
realidade social da natureza e a ciência natural humana, 
ou a ciência natural do homem, s~o expressões 
idênti•=as." <31 > 

cr filósofo francês Edgar Morin, que na atualidade é 

rec6nhecido como Principais criticos extremado 

"anal i tismo",. tem se apoiado, entre o•..itros,. exatamente na produo;:âo 

do jovem Marx,. pat-a defender a transgress~o das "front.ei ras". 

Para Morin, a justificativa desta transgress~o repousaria 

numa constata~ão até certo ponto prosaica: " ••• esta dualidade 

ar1ti tética homem/animal.. cul tura/riaturez·a chc•ca-se com a evidêr1cia: 

é evidente que o homem n~o é constituldo por duas fatias 

sobrepostas, uma bionatural e a outra psicossocial; é evidente que 
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ele n~o é atravessado por qualquer muralha da China separando sua 

parte humana de sua parte animal; é evidente que cada homem é uma 

totalidade biopsicossociol69ica."<32> 

Ed•:iar Mr:tr in chega a considerar esta quest.~o da manuter1ção das 

fronteiras entre o conhecimento do homem e da naturezap como coisa 

do passado que há algumas décadas vem sendo superada: 

" ••• A vida parecia ignorar a matéria fisico-quimicap a 
sociedade, os fenômenos superiores. O ·homem parecia 
ignorar a vida. O mundo parecia~ portantop feito de três 
estratos sobrepostc•s n:So-cornunicantes: 

Homem - C1..~ 1 t.ur a 

Vida - Natureza 

Fisica - Quimica 

Ora7 NOS ~LTIMOS VINTE ANOS, a situa~~o ~edificou-se, de 
forma radical, embora, muitas vezes, ainda quase 
invisivel. Jà r1~0 existe aquela front.eira adiabática er1t.re 
os três campos. Foram abertas brechas no seio de cada 
paradigma fechado, brechas essas que s~o. ao mes~o tempo, 
aberturas para os outros campos até ent~o proibidos e 
através dos quais se operam as primeiras conexões e novas 
emergências te6ricas."<33 > 

A dilui~~º da "fronteira" a que se refere Morinp aproxima o 

pretendido "discurso sobre o t·eal" <meta alegada pela ciência> da 

própria realid~de. Esta aproxima~~º entre o "discurso" e o "real" 

tem sidop nos dias de hoje, fortemente pressionada pela "quest~o 

ambiental" e sua intensidade será tantc• rnaior7 quanto maior for a 

exigência de uma conceituaç~o ampliada e não restrita da própria 

idéia de ambiente~ de natureza~ de homem e de sociedade. No limite~ 

est.a di hd~~o da "fronteira" e a consequente apro~<imaç::ão 

"discurso/real" projeta uma saudável utopia resgatada das idéias do 

jovem Marx: " ••• A ciência natural acabarâ um dia por in~orporar a 

ciência do homem, da mesma maneira que a ciência do homem integrará 

em si a ciência natural; haverá apenas uma ~nica ciência ••• "<34 > 
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A geografia, assim como qualquer ciéncia, é uma tentativa de 

discurso sobre o real. Acontece que seja por causa da "variável 

hegemonia", disputada por geógrafos humanistas e naturalistas desde 

o século XIX, seja por causa das eterna~ pretens~es sintetizadoras, 

ou seja ainda porque no final das contas, e muito i ris i stentement.e, 

o limite da pesquisa geográfica não tem sido menor que os limites 

do próprio planeta, enfim, seja por tudo isso e muito mais, o fato 

é que, diferentemente das outras ciências, a geqgrafia · no seu 

conjunto n~o elegeu nenh~ma parte deste real come• seL~ objeto 

pr~vilegiado, ou que unanimemente fosse aceito como tal por todos 

que a praticam. E, ousariamos dizer~ não elegerâ mais, uma vez que 

de uns ternpc•s para cá, e principalmente daqui para frente, n~o será 

mais a disp•Âta de hegemonia entre humanistas e naturalistas que se 

oferecerà corno obstàculo a essa eleiç~o. pois mai~ forte tende a 

ser o debate entre as resistências do cierati ficisrno, .seja ele 

humano ou natural, e os adeptos de uma ''anti"-ciência que rompa com 

o passado. Diga-se de passagem, estes óltimos~ partem de pelo menos 

duas var1ta9ens: uma conferida pela própria pressão do momento 

preser1te e a outra herdada das próprias 

particulares da geografia. 

quando o que se cobra são exatamente as 

"deslocalizados". tentar vestir uma camisa de for~a na geografia, 

que conseguiu realizar a prc•eza de sobreviver a um século e meio de 

"pressão analitica" e de "seduç::lo especializante", inclusive 

fazendo-se presente come• disciplina obrigat6r ia em quase todos . os 

graus e cursos de forma~~º• é mais do que in~til. é reacionàr ic• • 
. 

Ou. se prefirmos utlizar uma linguagem mais próxima a nós, diriarnos 

qu~ serâ vã a tentativa de arrumar um "lugar" para a geografia, 
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pois mais frutuoso seria engrossarmos. os debates que buscam 

perseguir aquela utopia formulada por Marx. 

Se resolvermos enfrentar as inc69nitas deste caminho, pelo 

menos partiremos com a certeza de que com a geografia o nosso ponto 

·de partida ri~•:> será extamente do "zero", pois ela terntodas as 

condiç:~es de oferecer-se como uma espécie de instrumento útil 

subvers~o do caráter analitico das ciências. Desde que revertamos a 

nossa siti...iaç:ão defensiva, vivenciada nestes últimos ternpos em parte 

devido ac• nosso "cornple>{O de (des> local izaç:ão". para · uma si tuas:ão 

mais C•fens i va, q1.~e assuma t.c•das as "dual idades, "d i c•:it.orn ias" e 

"esquizofrenias" que nos tem acompanhado. 

Nesse sentido, se considerarmos que o conceito de ciência està 

umbilicalmente li9ado às idéias forjadas pelo ~ "analitismo", a 

geografia n~o teria porque n~o se assumir inclusive como urna 

"anti "-ciência, jà que no seu conjunto não P•:issüi um objeto 

definido e nem definiu o campo de sua filiaç:ão (humana ou natural>. 

Mesmo as propostas, antigas ou recentes, de independent.izaç:~o 

entre uma 9eo9rafia fisica e outra humana,, em qu~ pelo menos na 

primeira a adoo;::~o de metodologias das ciências naturais "salvasse" 

algum caráter ·cientifico para a geografia, não passaram e não 

passam de tentativas caricatas, para dizer o menos, de fazer com 

chamado universo cientifico. Falamos em "porta dos fundos", pois 

tal procedimento ainda se apoia nas frá9eis distins:~es entre a 

"objetividade do mundo natural" e a 11 s•...ibjeti vidade. do soei a l ", 

fot·t.alecer1do um dos principais estereótipos fot• jados F·elo 

"anal i t.ismo" e que se expressa na separaç:ão entre ciências que são 

exatas de um lado e as que s~o humanas de outro,, ou simplesmente, 

(fisica,. quirnica,. biol C•9ia, etc.> e o "resto" 
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(estudos sociais). Separao;:~o essa que, das cc•ntas. nos 

revela que para ser ciência hà que se ter "objeto", "carnpo · de 

filiao;:~o", "método" etc., mas para ser "ciência para valer", isto 

é, "exata'', "objetiva" etc., mais que tudo isso, o conveniente é a 

escolha de algum objeto cientifico entre os vários integrantes do 

Como se vê, ngo é s6 o lugar da geografia, mas também o da 

natureza e o da sociedade que ainda permanecem ngo ~esolvidos pelo 

discurso cientifico e, principalmente agora, em que as novas 

formulao;:ôes, apesar de minoritàrias, apontam enfaticamente para a 

necessidade de "anti-ciências", que trabalhem com a velocidade e 

com a multiplicidade hodiernas que só as "leituras diagonais" 

conseguem captar. Mas "diagonais" no sentido ~onferido 

Bertrand, isto é, de superaçgo dos discursos tradicionais Cv. 

22). 

por 

nota 

Segundo o fisico Werner Heisenberg "As vulgares divisões do 

universo em sujeito e objeto, mundo interior e mundo exterior, alm~ 

e cc•rpo, só servem para suscitar equivocos. De modo q• . .fe. na 

ciência, o objeto de investigaçgo n~o é a natureza em si mesma, mas 

a natureza subordinada à maneira humana de por o problema. Também 

neste d•::orninio, o homem se encontra sozinho frente a si 

próprio."< 315 > 

No entanto construiu-se a idéia de que "o homem encontra-se s6 

frente.a si mesmo" apenas quando ele é o objeto de estudo. E as 

imprecisees e os subjetivismos tipicos de quem analisa sua pr6pria 

irna·~em especular (dai a asso•=iaç:~o entre "teoria" e "especulaç:~o"), 

conferem, por via transversa, um caréter de exatid~o apenas ao 

est1.,do daquilc• q1-'e ngo seria nossa própria imagem, 01...1 seja, o m•...1ndo 

exterior - a natureza. Mas, à medida em que caem por terra as 
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"vulgares divisões do universo'', desmorona também o ~ltimo baluarte 

da objetividade cientifica, isto é, desfaz-se também a crença no 

distanciamento e exatid~o das investigações e formulações em 

relaç:~o ao "mundo natural". E o senti de• da afit-maç~o de Heisenberg 

amplia-se, pois, "o homem, na sua frente, s6 se encontra a si 

próprio" (grifos meus>. Dai, prossegue Heisenberg, "resulta que,. 

enfim, possamos aceitar também uma situaç~o epistemol6gica em que 

n•o parece possivel uma objetivação dos processos naturais mas em 

que possamos sistematizar as nossas relações com a natureza".< 3 &> 

Portante•, dando consequência àquela possibilidade de 

colocarmos a geografia nos trilhos das exigências atuais,. 

de sistematizar nossas rela~ões com a natureza. Alimentando uma 

perspectiva que se prop~e como condiç~o para o desenvolvimento do 

cor1teúdo cientifico a partir de agora, mas que difere das 

caracteristcas tradicionalmente cultivadas pelo "analitismo'' e suas 

divisões, que eqL~ivocadamente.,. foram utilizadas até aqui. Nesse 

sentido~ chamar de "geoqrafia da natureza'' uma das possibilidades 

desta sistemat.izaç~o,. n~o compromete a análise com quaisquer dos 

pressupostos do passado, po~s a 9eo9rafia, como vimos, atravessou-o 

diagonalmente. 

Necessi tarn•::is dessa~ "gec•gr·afias da nattu-eza". para pc•derrnos 

dissipar as r1uvens de ftunaça que nos impedem de pet-ceber que, para 

onde q~er que olhemos, estamos cada vez mais sós e em frente de nbs 

mesrn•:.s. 

-46-



A GEOGRAFIA DA GEOGRAFIA - NOTAS 

(1) Marilena Chaui in "Filosofia Moderna". No livro "Prirneir-a 
F i 1 osof ia/Li i;:e:;es Irwod1_~t.ór ias", 
Brasiliense, São Paulo, 6a. _ediçgo, 

- diversc•s 
19:36, pg.69. 

a•...iton~s. Ed. 

(2) Cf. René Descartes, 
Col. Os Pensadores, 

"I)isc1_u-so do Método/ As Pai;.~e;es da Alma", 
Nova C1_~lt•.Aral, 1987. Na pg. 37/:38 deste 

volume encontramos a essência do método cartesiano: 11
( ••• > como 

a multidão de leis fornece amiúde escusas aos vitios, de modo 
que um Estado é bem melh6r dirigido quando, tendo embora muito 
poucas, são estritamente cumpridas; assim, em vez desse grande 
número de preceitos de que se compe;e a Lógica, julguei que me 
bastariam os quatro seguintes, desde que se tomasse a firme e 
constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los. 

O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como 
verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal; isto 
é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de 
nada incluir em meus juízos que n~o se apresentasse tão clara 
e t~o distintamente a meu espirito, que eu não tivesse nenhuma 
ocasi~o de pô-lo em dúvida. 

O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades 
examinasse em tantas parcelas . quantas possiveis e 
necessárias fossem para melhor resolvê-las. 

q•-~e e1_~ 

q1_~antas 

O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, 
começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, 
para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento 
dos mais compostos, e -supondo mesmo uma ordem entre os que ngo 
se procedem naturalmente uns aos outros. 

E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão 
completas e revis~es t~o gerais, que eu tivesse a certeza de 
nada •::imi ti r. 

Essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, de 
que os geômetras costumamm servir-se para chegar às suas mais 
dificeis demonstrações, haviam-me dado ocasião 'de imaginar que 
todas as coisas possiveis de cair sob o conhecimento dos homens 
seguem-se umas às outras da mesma maneira e que, contanto que 
nos abstenhamos somente de aceitar por verdadeira qualquer que 
não o seja, e que guardemos sempre a ordem necessária para 
deduzi-las umas das outras, não pode haver quaisquer tão 
afastadas, a que não se chegue por fim, nem t~o ocultas que não 
se des•=•-.fbrarn. 11 

• 
(3) .Josefina Gómez Mendoza et ali i. "El pensamiento gec•9t-áfico". 

Alianza Editorial, Madrid, 2a. ed., 1988, pgs. 21 e 22. 

(4) Emb•:wa a a idéia de "evolt...1.;:~0 11 já viesse sendo:• trabalhada desde 
o século XVI, quando o anatomista francês ' Jacob Sylvius 
(Jacques Dubois) admitiu mudan~as evolutivas no organismo 
humano, ~la foi particularmente mais exigida, quando no final 
do século XVIII e no come~o do XIX, geólogos como o escocês 
James Hutton, considerado um dos pais da geologia, 
desenvolveram veementes defesas da idéia de evolução, 
aplicando-a para explicar a din~mica das estruturas terrestres. 
Estas explicações exigiam que o tempo cronológico dos fenómenos 
naturais fosse bastante mais ampliado do que se julgava na 
época. A consagrai;:~o da Teoria da Evolução de Darwin era vista, 
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portanto, como uma 
corroborar a idéia 
processos naturais. 

das 
de 

principais 
urna lenta 

provas c:i•-~e 

e grad•...fal 
fal tavarn pat-a 

real izaç~o dc•s 

(5) .J. I:•. Bernal, "Ciência ria História", Vol. I - Aparecimento e 
Carêter da Ciência. Livros Horizonte, Lisboa, 1975. Pg. 33. 

(6) As afirmaç~es s~o de Josê Arthur Gianotti na introdução Cpgs. 7 
e 8> do volume sobre Durkheim da cal. "Os P€nsadores", Abril 
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::i:: :e :i:: 

A GEOGRAFIA DA NATUREZA* 

,, 
1. UMA LEITURA POSSIVEL: NATUREZA - TOTALIDADE ABSTRATA 

~<arl Marx, ao discorrer sobre C• "método da econc1mia politica", 

sintetizou de forma pr i rnot·osa os principais elementos 

acreditamos devam ser contemplados quando o que està em foco é 

exatamente a quest~o da "lei tlu- a" do real : 

"Cuandi::i cc•ns ide r amecs l4n pa 1 s dado desde e 1 punto de vis ta · 
económico-peclitico comenzamos por su poblaciOn, la 
división de ésta en clases, la ciudad, el campo, el 
las diferentes ramas de la produción, la exportaciôn, 
producción y el ~onsumo anuales, los precios de 
mercancias, etcétera. 

mar, 
la 

las 

Parece justo comenzar por lo real y lo concreto~ por el 
supuesto efectivo; asi, por ej., en la economia, por la 
población que es la base y el sujeto del acto social de la 
producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con 
mayor atención, esto se revela (como) falso. La poblaciôn 
es una abstracción si dejo de lado, p.ej., las clases de 
que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra 
huera si desconozco los elementos sobre los cuales 
reposan, p.ej., el trabajo asalariado, el capital,etc. 
Estos ~ltimos suponem el cambio, la división del 
trabajo,los precios~ etc. El capital, por ejemplo, no es 
nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, 
etc. Si comenzara, pues, por la población, tendria una 
representación caótica del conjunto y, precisando cada vez 
más, · 11 egat· ia ~'ª 1 i ti camente a conceptos cada vez rn~s 

simples: de lo concreto representado !legaria a 
abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las 
deterrninaciones más simple.s. Llegado a este p1 .. 1nto, habria 
que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo 
con la población, pero esta vez no tendria una 
representación caótica de un conjunto, sino una rica 
totalidad con m~ltiples determinaciones y relaciones.( ••• ) 
Lo concreto es concreto porque es la sintesis de m~ltiples 
determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. 
Aparece en el pensamiento como proceso de sintesis, como 

* As notas referentes a este capitulo est~o na pãgina 129. 
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resultado, no como punto de partida, aunque sea el 
verdadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto 
de partida también de la intuición y de la representacióri. 
En el primer camino, la .representación plena es 
volatilizada en una determinación abstracta; en el 
segundo, la~ determinaciones abstractas conducen a la 
reproducción de lo concreto por el camino del 
pensamiento ( ••. ) ". e 1 > 

Deste procedimento metodológico proposto por Marx, podernc•s 

extrair parte do substrato teórico que confere alguma legitimidade 

àquilo q•-~e estam•:•s denominando de "Geo-;it·afia da Nat• ... weza". Desde, é 

claro, que aceitemos o pressuposto de que a natureza é também uma 

ab~tra~ão, cuja concretizaçgo depende da explicitação das m~ltiplas 

concep~ões que a identificam, ou que a identificaram, em cada uma 

das unidades espa~o-ternporais (sociedades) que jà se sucederam, ou 

que vir•o a se suceder, pelos mais diversos momentos históricos. 

No que diz . respeito, por exemplo à população, 

consideramos as classes sociais que a compõem, ou, no minimo o fato 

de o fenômeno população sob a estrutura do capital ser diverso 

daquele sob a estrutura feudal, n~o nos é dificil concluir que o 

mais correto seria falarmos em "popL~ 1 ar;:ões" e n~o ·em "PC•PL~laç~o". 

um fenômeno que a rigor não existe, a n~6 ser enquanto abstr~ção 

cone e i tua 1 • 

O c~so da natureza não é diferente, pois com este conceito o 

que se bL~sça e:x:pressar é Lnna totalidade, 

ev i dentement.e, sc•brevi veL~ e manteve int.ocada, 

independentemente dos significados conferidos a ela pelas mais 

diversas populações , suas sociedades e s uas classes sociais. 

Portanto, também para a ~atureza poderemos usar o plural 

naturezas -, jà que sua singularizaç~o pressupõe "localizaç~o'' em 

tempos e espar;:os precisos , onde cada urna destas "naturezas 

localizadas " se s ubme t e m a "lei s " :- r e gidas por dinâmicas 
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particulares, que, sempre se desvendam. como ma.nifesta.ç:eões dos 

significados que a ela natureza - os homens destes tempos e 

destes espaç:os concretos lhe atribuem. Em outras palavras: "As leis 

da natureza e todas· as descobertas cientificas s~o dados culturais 

na medida em que se integram num processo de represent.aç:~o da 

realidade, que somente a consciência é capaz de realizar, e cuja 

forma especifica reside na historicidade."c 2 > 

Perseguir o entendimento deste proce~so, ou buscar "localizar" 

estas diversas representaç:~es da realidade é elaborar uma 

"geografia da cultura", que aliás outra coisa também n~o é, do que 

a própria "Geografia dá Natureza"~ pcds o . processo cult•...iral 

pertence ao natural, "na medida em que este, corno totalidade 

abstrata, inclui entre os seus produtos a consciência 1•c 3 > • . 

Ev i der1t.emente, esta "Geografia da Natureza" n~o deve ·ser 
, 

confundida com as tradicionais tentativas ou ir1sisténcias 

geográficas, normalmente adjetivadas de fisicas, ou, em menor 

escala, até mesmo de humanas, pois estas, especializadas ao 

extremo, perderam o referencial do conjunto e da -inseparabilidade 

entre as "coisas" e seus significados·, isto é, para tais 

"geografias" a natureza e ·a cul t.ura s:to entendidas com•:> coisas 

dissociadas e, portanto., ntto poderiam ser submetidas a urn processo 

único de reflex~o. Tais geografias sustentam~se nas formula~~es do 

sensc.-comurn, que normalmente e com tranquilidade dividem .os 

ir1tegrantes da real idade er1tre artificiais (culturais> e naturais, 

como se ambos rr:to fossem gerados por urna . mesma matriz processual. 

E. Morin, ao queixar-se de uma antropologia parente próxima 

desta "geografia-senso-comum"~ formulou indagaç:~es simples., mas que 

retratam muito bem as angústias e incômodos gerados por estes 

procedimentos, que além de tudo~ air1da se pretendem como objetivos 
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e se auto-intitulam como cientificosp mas que são incapazes de 

oferecer respostas convincentes às seguintes queste;es: 11 Se o ser 

biológico do homem é concebido, não có~o produtor, mas sim corno 

matéria-prima que a cultura amassa, então, de onde vem a cultura? 

Se o homem vive na cultura, embora ter1do em si a natureza, como 

poderâ ele ser, ao mesmo . tempo, antinatural e natural? Como 

explicá-lo com base numa teoria que s6 se refere a seu aspecto 

antinatural?"c 4 > 

O caminho para as respostas, a estas e outras indagaç;::eies, 

percorre-se mais facilmente quar1do se admite por principio que a 

cultura é um produto natural, ao mesmo tempo em que a natureza é um . 

produto cultural, isto é, quando se busca a superaç;::~o dos 

raciocinios metafisicos, lógico-formais, incapazes de perceber· a 

pluralidade de significados que todas as c9isas possuem, ou que 

possam vir a possuir, sim1:..1tar1eamente. 

A antropologia da qual se queixa Morin, e as geografias às 

quais nos referimos, denominadas físicas ou humanas, possuem em 

comum exatamente o caráter da não admissão desta simultaneidade, 

isto é, da não consideraç;::ão desta propriedade de 11ser e não .ser 

natural", ou de ºser e n~c· ser cultural", que todas as coisas 

integrante·s do real possuem. Poderiamos enfim dizer, que antes de 

ser f isica ou humana, é a "geografia metafisica" aquela que se 

pratica em nome de tais fc•rmulaç:tses e que assume integralmente 

todas aquelas caracteristicas a que Engels referiu-se com precisão, 

num de seus mais famosos trabalhos: 

ºPara o metafisico, as coisas e suas imagens no pensamento, 
os conceitos, s~o objetos de investiga~go isolados,. fixos, 
rigidos,. focalizados um após o outro;. de per si, corno algo 
dado e perer1e. Pensa s6 em antiteses,. sem meio-termo 
possivel; para ele, das duas uma: sim, sim; não, ngo; o 
que for além disso, sobra. Para ele, uma coisa existe ou 
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n~o existe; um objeto n~o pode ser ao mesmo tempo o que é 
e outro diferente. O positivo e o negativo se excluem em 
absoluto. A causa e o efeito revestem também, a seus 
olhos, a forma de uma rigida antitese. ~ primeira vista~ 
esse método discursivo parece-nos extremamente razoàvel, 
porque é o do chamado senso comum. Mas o próprio senso 
comum - personagem muito respeitável dentro de casa, entre 
quatro paredes vive peripécias verdadeiramente 
mara~ilhosas quando se aventura pelos caminhos amplos da 
investigação; e o método metafisico de pensar, por muito 
justificado e até necessário que seja em muitas zonas do 
pensamento, mais ou menos extensas segundo a natureza do 
objeto de que se trate, trope~a sempre, cedo ou tarde, com 
uma ba~reira ultrapassada a qual converte~se num método 
unilateral, limitado, abstrato e se perd~ em insol~veis 

contradições, pois, absorvido pelos objetos concretos não 
consegue perceber sua concatena~ão; preocupado com sua 
existência n~o atenta em sua origem nem em sua caducidade; 
obcecado pelas árvores não consegue ver o bosque."<e> 

Para o senso comum, a realidade é integrada por elementos que 

s~o ou culturais-artificiais, ou naturais. E cada um desses dois 

mur1dos sãc• consideradc•s "campos de objetos" distintos sobre os 

quais se debru~arn as formula~ões que se pretendem cientificas, 

como, por exemplo, a geografia fisica com suas "paisagens naturais'' 

e a geografia humana com s•..ras "paisagens culturais". Os ct-itérios 

para esta distin~ão, obedecem os padr~es simplificadores de uma 

lógica formal onde será considerado natural aquil~ que a natureza 

fez, -e só ela-, e artificial, aquilo que o homem fez mesmo que Com 

a ajuda ou com os recursos da própria natureza. Si~plificando, serà 

natural tudo aquilo que n~o for ·artificial. 

A esse propósito ~lvaro V. Pinto, ao discutir exatamente os 

limites entre o natural e o artificial, tomando como exemplos a 

criaç~o de novos elementos quimices observa que: 

"A prodi_~ç~·::i de corp•:•s inexistentes na nat•..rt-eza levanta o 
problema lógico de saber se tais substâncias químicas 
podem ser qualificadas de naturais, ou n~o. A 16gica 
formal escolherá arbitrariamente, segundo critérios 
variàveii, entre uma e outra conclus~o, mas 
preferentemente as chamará de artificiais, pelo fato de 
n~o ocorrerem espontaneamente na constituiç~o do universo. 
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A lógica dialética ensina-nos que as duas qualifica~~es. 
natural e artificial, s~o ambas corretas,. desde que nos 
situemos na perspectiva do processo gerador de tais 
corpos. S~o artifi•=iais, se · admitimos q1...1e. a r1atut·eza r1~c· 
os produz diretamente; mas, por outro lado, são naturais,. 
porque com· igual veracidade podemos dizer que a natureza 
os prc1duz~ apenas indiretamente,. pela mediaç:ão da 
consciência do Pesquisador, a qual' em essência é um 
produto nat•-~ral,. no sentido de não ser uma for~a 
sobrenatural."<&> 

Portanto se C• que cobjet.i vamos é a real izaç:ão de •...1ma geografia 

n:to metafisica da natureza,. o principal,. sen~o únicci "artificio" a 

ser reconhecido,. é exatamente este limite adotado convenci~nalmente 

para separar C•S tais ."dois mundos". Aliás,. diga-se de passagem, 

Vieira Pinto refor~a esta idéia de limites "convencionais" a .o 

afirmar,. com razão, que hà certa dose de "arbltrio" e de "variaç~o 

de critérios" na fixação do "artificial". e do "natural",. pois nem 

sempre a lógica formal caracterizaré como artificial um produto 

humano. Basta,. por exemplo, que uma atitude ou um produto,. mesmo 

que "sociais",. reproduzam,. pelo menos aparentement.e,. um _simbolo,. um 

objeto, ou um comportamento · convencionado como. r1atural,. que tal 

produto ou atitude serà igualmente considerado natural<7 >. 

Insistimos na idéia de que entre natureza e cultura,. ou entre 

o natural e o artificial,. há de fato um limite que é apenas 

convencional,,. pois do contrário n~o terlamos c•utra salda .a n~o ser 

apelar para o sobrenatural,. como explicaç:~o para a origem de pelo 

menos parte das coisas. 

Como o nosso propósito ntio é o de formular - uma geografia do 

"sobrenatural" º'-~ de 1...1rna "super-nat•-~reza",. mas apenas da nat1...1reza,. 

é importante considerar de salda que entre os seres humanos e os 

outros .seres que cornpe5em o real,. as diferenças não se devem ao fato 

de uns serem r1aturai s e outros n~o. Encontraremos as di ferer1ç:as nas 

dir1árnicas,. nos ritmos,. nas finalidades,. nas formas, na t·eprodução,. 
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na recriação, etc., que cada um ou o conjunto de seres que comp~em 

o real apresentam • . E, no que diz respeito às origens, a nossa 

hipótese de trabalho, para todos os seres, não poderá considerar 

outra que n:.to seja a da própria natureza, · que no amplo sentido das 

abstrações conceituais, deve ser entendida como a matriz de todas 

as coisas e, no sentido rnais "restrito" das concretizações espaço-

temporais (que são históricas e/ou cotidianas>. mais que matriz, a 

-natureza é também o resultado da produção cultural .dos homens. 

Sendo assim. as natut-ezas se sucedem à medida em que através 

de suas concepções e ações concretas os seres humanos, em cada um 

de seus espaços vivido~. tecem as sucessivas tramas que as 

exigências sócio-culturais impõem para cada momento. incluindo ai a 

significaç::.to e as dinâmicas reconhecidas para os outros integrantes 

não humanos de cada uma destas - realidades singulares. 

Segundo Álvaro V. Pinto, este processo - naturez~/cultura/ 

natureza - é revelador das caract.eristicas particulares e .:.,nicas do 

ser hurnar10, nas relaç:ties que este estabelece com o conjunto dos 

outros integrantes da realidade: 

"< ••• > o homern é realrner1te um criador, o .:fnico criador,. n~o 
apenas daquilo · que., enquanto efeito cultural, 
e_videnternente tem origem na consciência e permanece no 
P 1 ano da cor1sc i énc ia, · mas i 9ua 1 mente daqui 1 o que se 
origina no pe~samento rnas vai se integrar entre os 
prod~tos da natureza, e aparece depois como objeto natural 
ao próprio pen~arnento que o investigará. Com esta funç:ão 
suprema fecha-se o circulo da criaç:ão universal. A cultura 
torna-se agora a criadora da natureza. A cultura, . que a 
pr·incipio é criaç:ão da · natureza, torna-se,. ao fim deste 
ciclo ideal, a criadora da natureza. E o ser que medeia,. 
permeia e possibilita o · ciclo é o homem. 11 c•> 

A idéia de "ciclo" é precisa., pois este processo aber-to · pela 

própria natureza se completa através da "re"-cr-iaç:ão cultural 

humana e, por isso mesmo, sujeita-se ao dinamismo da história dos 
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homems. que numa espécie de 11 moto-corat1t-.•.Jo 11 substitui , . mantém e 

renova culturas. Ou seja, trata-se de um processo que se completa 

sempre, mas que s6 cessarà com o fim da produç~o cultural, ou com o 

fim c;ios próprios homens. 

Portanto, o que importa perceber é que a partir do advento da 

existéncia humana e do seu desdobramento cultural,. a natureza se 

descortinou enquanto alteridade distinta da dos homens. Isto é, 

entre os "artificios11 produzidos pela cultura, esté sem d~vida o da 

própria natu~eza, que em cada agrupamento humano ou cada sociedade 

pat:ticular,. assume significados diversos que se revelamatravés dos 

"discursos" ("leis", teorias e variadas explicà.;:l!Ses>, que os homens 

-reservam para expressar as concepç:t:;es que têm dos .· outt-:os 

integrantes (n~o humanos) · de seus universos. 

Sendo assim, a natureza é sempre uma espéci~ de discurso . 

mornenttcneo, cujo conte(~dc• está sujeito às mesmas "unidades" de 

tempo segundo as quais se alt.ernam a história dos próprios homens. 

Portanto, mais do que um artificio ou uma convenç:lo, a 

natureza,. enquanto concei t.c• que é, revela a significa~:lo que se 

busca imprimir ao mundo e sugere o modo de convivência e de 

relacionamento .que se pretende para os seus seres, hu~ano~ ou n~o. 

Ou seja,. se a natureza sintetiza a idéia que temos das · coisas 

naturais é licito dizer também Que o seu ritmo ntlo é dif'erente 

daquele apresentado pelas dinêl'micas sociais,. pois é este o ritmo 

segundo o qual s!(o promovidas as al teraçeies nas idéias q•.Je os 

homens fazem do mundo. 

As coisas naturais podem até sobreviverp independentes e 

indiferentes das ird•-~r1i;:ões humanas, mas o mesmo não acontece ·com as 

idéias que fazernc•s delas. Portanto,. afirmar que as naturezas · se 

alteram ao sabor dessas injun.;:ões n:ío signif.ica estabelecer uma 
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confusão entre coisas e idéias, mas reconhecer que ambas s~o partes 

integrantes e indissociáveis das realidades, -sempre momentâneas-, 

que a produç~o cultural engendra através da sua 

hi st6r ia. <9 A> 

Estes reconhecimentos e pressupostos s~o importantes, 

partic1..~larrner1te, para quem se prQpP.:ie a "mapear-" e "local izar11 a <s> 

natureza(s), pois, na hipótese de considerar-se a 

natureza corno algo perene e independente da história dos homens, ai 

sim estariamos estabelecendo uma grande confusão entre coisas e 

id~ias, que dificultaria sobremaneira esta "localização" e o 

consequente reconhecimento de alteridades, urna vez q1..-1e tal 

·pr-oced i rnento implica na e:x:c 11.~s~o 01..-1 na desconsideração da 

pluralidade e da dinamiiidade culturais, como int~grantes ativos e 

naturais das realidades. 

As geografias e outras "lo9ias" que se aferram a esta 

hipótese, abrem rn~o da possibilidade de identificar as chamadas 

fOnnt.~lai;:ties cientificas, partic1_4lanner1te as da natureza, enquanto 

"di sci_u-sos" sobre o real. Optam, assim,. as 

idealizações, ou se se preferir as "i deo 1 og i zaçP.:ies" < ~ > · q•-~e n~o se 

importam em virar a realidade do avesso, para que ela caiba dentro 

da vis~o que se quer como perene ou prevalecente sobre todas as 

outras. Procedendo, portanto, nos mesmos molde~ das 

especulativas a que Marx e Engels já fizeram referência e que vale 

a pena reproduzi~: 

"Quando ao operar sobre real idades -maç:~s. peras, mot-an•;;ios, 
amêndoas- formo em mim a idéia geral de 'fruto'; quando 
indo roais lc•n9e, irnagin•::i q1..-1e a minha idéia abstrata, ..'....2. 
fruto', deduzida dos frutos reais, é um ser que ·existe 
fora de mim e, mais ainda, constitui a essência verdadeira 
da pera, da ma.;:~. etc., declaro -em linguagem 
especulativa- que 'o fruto' é a 'substância' da pera, da 
ma.;:~. da amêndoa, etc. Afirmo portanto que o que há de. 
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essencial na pera ou na maç~ n~o é o ser pera ou maç~. O 
essencial nestas coisas não é o seu valor real, 
perceptivel aos sentidos, mas a essência da minha 
representaç::~o: 'o fruto'. D~claro ent~o que a maç~. a 
pera, a amêndoa, etc. são simples formas de existência, 
modos 'do fruto'. t ce~to que, depois de concluldo o meu 
processo de entendi~ento, baseado nos sentidos, distinao 
uma ma.;:~ de uma pera e uma pera de uma amêndoa~ mas a 
minha razão especulativ~ declara que esta diferença 
senslvel é ngo-essencial e sem interesse. Ela vê a mesma 
coisa na maçg e na pera, assim como na pera e na amêndoa, 
isto é, 'o fruto'. Os frutos particulares reais n~o são 
roais d•::o que frutos aparentes c•.~ja essência verdadeira é .:.S. 
s•-~bstán•= ia' , ' o frt~to • • " e 1 o> 

Assim come• "e• fruto" da citaç::~o acima, "a natureza" é uma 

abstração, que nas formulações especulativas, se const i tlJi na 

"essência verdadeit-a" dc•s elementos que ser-viram de base pat-a a 

elabc·t·aç::ão do concei te• que os identificará: "a nat1~reza". 

A partir dai, os rios, as montanhas, as árvores, o vento ou a 

chuva, passam a ser fot·mas de mani festaç:~;es de urna abstt·aç~o e 

apresentarão, como caracterlsticas essenciais, exatamente .o fato de 

serem "a natureza", que passa a ser, a s1.~bstància, 

enquanto que os entes reais (árvores, rios, etc.), s~o reduzidos à 

condiç::~o de rnanifesta~~es aparentes dessa "substância". O que darà 

relevo e destaque não mais ao valor real e perceptlvel das coisas, 

mas às suas representa~ões; que diga-se de passagem, jamais, é 

claro, se identificam dessa forma (corno representaç3es). 

, vi~ forrnula~ôes 

condição de discurso de interesses que se pretendem 

perenes. Mas, desvendando o seu caráter de representação sonegado 

por tais interesses, o que se realça é a vulnerabilidade de toda e 

qualquer condi.;::ão humana, ou a capacidade que o homem tem de 

alterar realidades, de produzir novas e mais desejadas natureza~. 

ou novas e mai s d ese jadas formas de convivência dos homens entre 

si~ o que dá no mesmo, pois são elas as responsàveis e, ao mesmo 
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t.ernpo,. resultantes dos discursos,. significados e concepr;::tses com os 

quais envolvemos o real,. que,. evidentemente,. acaba nos envolvendo e 

vice-versa. 

* * 

A natureza foi um dia ihventada e ao mesmo tempo descoberta e 

reconhecida na sua alteridade. Esse dia n~o o encontraremos no 

per 1od•:i que vai do final do sécu 1 o XD< ao corneç:o do XX,. quando a 

pesq•.Aisa cient.1 fica, pot-ta-v•;:1z das exigências desse tempo,. p.:ffmi tiu 

a ~laborar;::~o de uma escala geológica que datou o planeta em 5 

bilh~es de anos e o sistema solar em cerca de 2~. N~o. Julgamos que 

a "data" dessa "descoberta" <da natureza) é um pouco anterior e n~o 

teria jamais existido,. se o homem n~o tivesse -antes superado o 

estágio das diferenr;::as fisicas/biol6gicas e instaurado o "reino" 

das desigualdades sociais. 

Nossa "Geogt-afia da Natureza" deveria cc•me.;:ar, portante•, esse 

seu trabalhe• de "local izar;::::lo",. exatamente pela caracter izaç:~o deste 

espai;:o/tempo,. em que a "n~o-natureza" dos primitivos habitantes - d•::e 

planeta, foi substituida pela "natureza d:asvendada" e 

"reconhecida",. _própria das sociedades dos homens desig1_tais. 
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2. A NAO NATUREZA J>OS PRXMXTXVOS 

Hoje afirmamos. com _certeza. que alé·m de n6s. h~ muitos outros 

sere$ <vivos ou n~o> 

dinémicas originais 

que integram 

independem 

o planeta e o Universo. 

das nossas vontades 

cujas 

e/ou 

explicaç:tses • Admitimos o nosso poder de interferência nessas 

. dinémicas . originais. reconhecendo até. em muitos casos. nossa 

capacidade de nelas introduzir modificaç:~ substanciais. pelo 

menos nos limites das camadas mais superficiais da crosta terrestre 

e rya esfera de ar que a envolve, pois no que diz respeito às 

camadas mais interiores do planeta, ou ao resto do Universo. nosso 

poder de aç:~o ainda é muito próximo de nenhum, a não ser .. através 

das formulaç:~es te6ricas · e todo o tipo de e><Plicações, que os 

limites do 

elaborar. 

nosso conhecimento e reconhecimento conseguiram . 

Tais certezas, no entanto, s~o relativamente recentes. E sb 

foram alcançadas quando exigências de processos culturais e sociais 

particulares conduziram ao reconhecimento destas alteridades. que 

hoje consideramos como "liquidas e certas". 

De fato. a maioria daqueles que se dedicaram · a entender o 

mundo dos primitivos habitantes da Terra concordam, ao menos num 

ponto: n~o havia uma •reconhecida e nitida s~paraç~o entre os 

"seres" da natureza de um lado e os humanos de outro. Sendo· assim, 

todos se submetiam a uma mesma dinamica, num MUndo . sem alteridades. 

onde o espaço - do "outro• era ocupado. -no ntilximo- por · · uma 

super-natureza, ou pelo sobrenatural. 

Neste mundCt, sem alteridades~ as explicaç~es da natureza e 

seus elementos, ou se apoiavam rio comportamento humano como único 
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modelo de existência conhecido e admitido, ou simplesme~te n~o 

faziam parte dele e, neste caso, pertenciam a outras "esferas". 

As carências, os desejos, as decepções, as paixões, as iras e 

quai~quer outras ma~ifestaç~es do comportamento humano, ser~o. no 

mundo primitivo, "comportamentos" também comuns entre os 

da natureza e poderão ser observados ou percebidos na chuva, na 

erup~~o de um vulc~o, no estrondo de um trov~o. na enchente de um 

rio, na morte de urn animal, ou em quaisquer outras 

fisicas dos charnadc•s fenômenos naturais, que por SIÃa vez:-

t.rad•-~ziarn-se em 11 acc•ntecirner1tc•s" materializadores das principais 

fontes de inspira~ão, força e até mesmo de algumas "respostas" que 

sozinhos os homens eram incapazes de dar. Segundo o 

antropólogo Maurice Godelier: 

11 < ••• > o homero primitivo imagina espont.anearnente as causas 
ocultas e as forças invisiveis que controlam a natureza e 
a sociedade de maneira analógica ao homem. 
Espontaneamente, realidades naturais como o jaguar, a 
capivara, o macaco uivador, etc., considerados como 
senhores das chuvas, do fogo, origem da cozinha; das artes 
domésticas, etc •• revestem os atributos do homem e assim 
são pensados, com a diferen~a de que elas controlam o que 
o homem n~o controla. Ao considerar a natureza por 
analogia com a sociedade reduzida à r~de das rela~ões 

intencionais entre os homens, o pensamento primitivo cria 
um duplo efeito. Por um lado, antropomorf izaç~o da 
natureza, por outrci, sobrenaturalizaç~o do homem. Ao dotar 
espontaneamente as realidades naturais com os atributos do 
homem, o homem por sua vez dota-se de uma realidade e de 
um pr:;rdet· sc•brena.t.Lffais. O sagrado é, por esta raz~o. ·~ma 

categoria pr~tica e espont~nea da experiência humana 
~rimitiva da natureza e da sociedade."< 11 > 

Portanto, neste mundo onde todas as explica~ões convergem para 

o referencial único das analogias humanas. homem e natureza compõem 

uma ~nica trama. tecida pela intermediaç~o do sagrado, na qual se 

d i st. i n9•-~ern pelo menc•s dois mc•v i mer1tr::>s: de urn lado a 

antropomorfiza~~º da natureza e, de outro, o f isiomorfismo do 
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homem. Isto é, os a.tributos humanos conferidos à natureza a.os 

homens retornam, configurando-se como elementos de· .uma. super-

natureza. e capazes _de conferir, a. esses mesmos homens, os poderes 

sobrenaturais de que invariavelmente se revestem. 

Segundo Claude Lévi-Strauss, são estes movimentos que definem 

o mundo mágico e religioso dos primitivos: "0 antropomorfismo da 

natureza <em que consist.e a rel igi:&o> e o fisiomorfismo do homem 

(pelo qual definimos a magia> formam dois componentes sempre dados 

e cuja dosagem, apenas,. varia. < ••• ) cada um implica o outro. Não 

hé mais religião sem magia,, do que magia. que não contenha,, ao menos 

um gr:ío de religião. A no~~o de uma supernatureza só existe para 

uma humanidade que se atribui poderes sobrenaturais e que empresta, 

em troca, à natureza,, os poderes de uma super-humanidade. 11 <12> 

Ainda segundo Lévi-Strauss,,. sem considerar este movimento de 

"dupla-mão" -antropomorfismo/fisiomorfismo-,, o imaginário primitivo 
. . 

dificilmente se sustentaria,, uma vez que não é plausivel "que o 

homem tenha podido,, com alguma verossimilhan•a, povoar a natureza 

de vontades comparáveis à sua, sem emprestar a seus desejos certos 

atributos dessa natureza. na qual ele se reconhecia; pois, se ele 

houvesse come~~do unicamente pelo sentimento de sua impotência, 

este .nunca lhe teria fornecido um principio de explica~go. 11 c 1~> 

Lévi-Str.uss associa.impotência com ahtropomorfiza~~o, porque 

tal procedimento decorre das .necessidades do homem primitivo em 

eliminar os riscos que uma existência diferente da sua <a natureza 

e seus integrantes> poderia oferecer,, caso seu "comportamento" n:ío 

fosse semelhante e t:rlo "previsivel" quanto o dos poss1veis 

amea•ados <os homens e seus agrúpamentos).< 14> 

Esta caracteristica central da natureza dos primitivos ("a 

ausência de ser-outro da. mesma: fatos naturais e fatos humanos 
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participam de uma mesma trama e 115,). é . facilmente ver i ficàvel .· nos 

in~meros depoimentos colhidos por pesquisadores entre as chamadas 

resi stêr1cias primitivas . -indigenas- presentes · ainda hoje. 

Lévi-Strauss,. em sua obra já citada, utiliza-se de vários deles · 

pa~a ilustrar e apoiar exatamente as caracterisiticas daquilo a ~ue 

denominou de "pensamento selvagem", como por exemplo o seguinte 

depoimento de um indigena norte-americano: 

ºSãbemos o que fazem os animais,. q1..1ais a necessidades do 
castor, do urso,. do salmão e de outras criaturas, porque · 
antigamente, os homens se casavam com eles e adquiriram 
este saber de swl\s esposas animais • C ••• > Os brancos · 
viveram pouco tem.po neste pais e não sabem mui ta coisa a 
respeito dos animais; nós, nós estamos aqui há milhares de 
anos e há mui to tempo ·q•..1e os próprios animais nos 
ir1struiram. Cts brancos anotam tudo num .livro,. para não 
esquecer, mas nossos . ancestrais casar:am com animais,. 
aprenderam todos .os seus costumes e fizeram passar estes 
COt"'lhecimentos de geraç::~o em geraç::lo. uue.> 

Este depoimento é bastante ilustrativo das peculiari·dades do 

universo primitivo ou do chamado pensamento selvagem. Um universo 

onde é perfeitamente possivel o casamento entre homens e animais. 

já que as di ferenç:as e>dstentes entre eles. o•..1 er1tre todos os 

integrantes da realidade,. não são suficientes para colocá-los em 

"mundos" distintos~ de reconhecidas alteridades, onde o natural e o 

social estariam submetidos ~o máximo a relaç:~es de oposiç:ão ou de 

int.eraç:ão. 

No caso do "mundo selvagem", é possivel afirmar portanto que a 

natureza,. enquanto uma parte · do planeta que tem uma dinâmica e 

história próprias, simplesmente não existe, isto é. não tem 

reconhecida sua alteridade. E. sendo assim, perdem sentido, 

obviamente, quaisquer referências do tipo "relaç:CSes natureza e 

sociedade", ou "relaç:tses homem-meio", num contexto de mundo onde o 

que prevalece ê o compartilhamento de um únicó espaç:o de vida por 
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integrantes do real, ou seja, o 

relacionamento se dá entre os componentes de uma ~nica totalid•de 

reconhecida e n~o entre totalidades independentes. 

Tal espai;::o era, em muitos casos ainda é, preenchido por urn 

esquema comunitário de convivênci~ entre individues pertencentes a 

um ónico mundo, onde na base das diversas funções que cada um 

desempenhará para a manutenção da vida comunitária, está o 

reconhecimento ~as aptidões determinadas pelas diferenças - fisicas 

entre C•S individues <humanos ou n~o> da com1...1n idade, 

ex~st.em as desi•:11...1aldades sc•ciais, t-1a forma come• hoje as concebemos. 

o homem. o jovem, o anci~o. a planta-mulher, a 

planta-homem, o rio, a montanha, a ave "guerreira" (do campo 

aberto>, a ave "pa•=i fica" (do funde• dos bc1sq1...1es), as . pedras, etc., 

conviviam e cada um exercendo seu papel para q1_,e o mundc• 

"funcionasse", segL,ndc• as interpretações e explicações que os 

primitivos a ele conferiam. c 17> 

Segundo Godelier, o funcionamento deste mundo move-se pela 

interver1i;::~o do sagrado ("tuna categoria prát~ca", v. n•::ita 11 >, 

com seus instrumentos mitices e mágico-religiosos se faz presente 

no cotidiano comunitário enquanto elemento concreto de sua 

realidade, a tal que Lévi-Strauss afirma ver r1este 

procedimento ~e rela~~~ com o mundo, o desenvolvimento de uma 

"ciência do c6ncreto'' com a qual o homem primitivo elaborava seu 

conhecimento e fazia 11 f1_n-1c i •:inat- 11 sua realidade. 

Stra•...iss : 

"Longe de ser, como se tem afirmado muitas vezes, a obra de 
uma 'fun~~o fabuladora' que dê as costas à realidade, os 
mitos e os ritos oferecem, como valor principal, ter 
preservado, até a nossa época, de uma forma residual, 
modos de observa~ão e de reflexão que foram (e continuam 
sem d~vida) exatamente adaptados a descobertas de um certo 
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tipo: as que a natureza autorizava, a partir da 
organizaç:~o e da exploraç~o especulativas do mundo 
sensivel em termos de ·sensiyel. Esta ciência do concreto 
devia ser, essencialemnte, limitada a 6utros r~sultados 
que os prometidos às-ciências exatas e naturais~ mas não 
foi menos cientifica e seus resultados n~o foram menos 
reais. Afirmados dez mil anos antes dos outros, eles s•o 
sempre o subst.ratc• de nc•ssa •=i vi 1 izaç:ã•::i". < ie> 

A "ciência do concreto" permitia ao homem primitivo o 

conhecimento integral de tudo aquilo a que reconhecia seu 

Decodificando as embutidas nas diversas 

manifestações fisicas, recebia e percebia as "autorizaç~es" que a 

natureza lhe dava para este reconhecer/conhecer, cujos limites eram 

dados pelo alcance da (ritos, 

magias) •=om os q•.Aais rnanii=·l~lava essa sua "ciência do concretc•". O 

(re)conhecimento que o homem primitivo estava, 

evidentemente, vinculado às necessidades de manuten~~o do 

comunitário de vida, sendo às suas 
. . . e::<1genc1as. 

Portanto, considerando-se o universo reconhecido e construido por 

suas culturas, o conheci~ento que os pr irni ti VC•S, os 

port.ackir-es do "pensamer1t.o sel va9ern" tiraharo de• ml~ndo, era total. 

Nes t.e senti de•, a express~o "ciên•=ia do concreto", ra~•::i 

caracteriza a .realidade primitiva. corno também se às 

formulaç:ões discriminatórias onde o homem primitivo (incluindo os 

remanescentes.indios>~ é•considerado como portador de um racioc1nio 

impediria de conhecer, de fato, o mundo e sua 

natureza. O que os obrigava a elaborar os ~itos e a praticar •:)S 

rituais mágicos, próprios da ignorância pré-cientifica e impotente 

de menta 1 idades pré-1 ó·:i i cas < 1 '!0 > • 

Mas, seg1...1ndo Lévi-Strauss, "o pensarnent•::i selvagem é 169ico, no 

rnesmc• sentidc• e da mesma fc•rma q•.Ae o nosso, mas corno o é apenas o 

nosso quando se aplica ao conhecimento de um universo a que 
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reconhece ••• "< 20 >. Isto é, ambas as formas de pensar - a nossa e a 

dos primitivos - s~o lógicas, desde que devidamente inseridas r1•:)S 

contextos especificos desenvolveram. Ou, dito de outra 

forma, se a nossa J6gica não se aplica ao mundo dos primitivos e 

nem a deles ao nosso, não serà por razões de "desenvolvimento" ou 

todos conhecemos aquilo que dele. 

Por isso Lévi-Strauss propor inclusive, a el iminai;:ãc• da 

falsa oposição entre magia e ciência, pois, instrumentos que s~o de 

pensamentos, embora diferentes, i 9'-~ª 1 roente 169 i cos, "me 1 hor seria 

cc•locá-las em paralelo, ccimo d•.Àas fc.1rmas de C.:w1rlecimento, desi·:iuais 

quanto aos resultados teóricos e pràticos •• "< 21 >, mas, plenamente 

eficazes nas realidades em que estão envolvidas. 

E, em se tratand•:• de hà como negar as 

di fet·eno;::as, pois o mt..ff1do da ma9ia e o da ciência n~c' são etapas de 

desenvolvimento de um mesmo processo, mas mundos distintos, 

diferentes pensamentos e objetivos, produzem 

realidades diversas. Nesse sentido é que Lévi-Stra~ss denominou de 

"pensamento nc.1 estado:• selvagem" aquele que ident.ifica o mundo 

primitivos, n~o para caracterizar o "pensamento dc•s 

selvagens nem o de uma humanidade primitiva, ou arcaica, mas o 

pensamento do . estado sel•agem, diferente do pensamento cultivado ou 

domesticado ~ fim de obter um renuimento. "<:z:z> Se·;:tt.ff1do &odel iet·. 

tais cara•=teristicas refor~am-se pelo féo.to de que "em q1_~ase 

os casos, as sociedades primitivas poderiam produzir um 

mas n~o o fazem", pois, "nessas si:•ciedades, a pt·od•Àç:~o é orientada 

pelas necessidades e n~o para o_ lL~cro". <23> 

Portanto, é licito afirmar que em mundos assim, onde n~o há 

. produtos sociais, no sentido que entendemos hoje, isto é, CC•mo 
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mercadorias que trarão um lucro ou rendimento para quem as produz, 

num rni...indc:• sem "art i f 1 e i ós" • não há 

natureza. A rigor, nem sociedade há, ou, se preferirmos, s6 há a 

natu~eza e a super-natureza ou o sobrenatural, cujos comportamentos 

s~o previsiveis , intencionais e nada diferentes dos comportamentos 

humanos. 

O reconhecimento de uma natureza apartada do homem, bem corno 

a distin~ão de sua alteridade, n~o seria possivel sem que antes os 

homens tivessem o seu pensamento domesticado, pela necessidade de 

pt·odi_~zir· "at·t.ificieis". 

Natut·eza, portanto, a ser inventado, ou a ser· 

-descortinado em sua alteridade. O que só vai acontecer, na medida 

em que agrupamentos humanos passam a compor so•= i e d ades, cujas 

sociais promovam a desi9l~aldade entr·e os 

estabelecendo entre eles rela~ões diferenciadas de poder, .pois, não 

forma de domesticar os pensamentc•s, 

"artificios" <excedentes, 

sentido 

lucros 

de 

º'"" 
rendimentos), a não ser que alguém mande e alguém obede~a, isto é, 

a não ser que se desestruture qualquer esquema comunitário de vida. 

Natureza é no fundo um conceito através do qual ~edimos a 

intensidade da produç~o de "artifici6~··. E é do aprofundamento das 

desigualdes sociais, qu~ por sua vez depende a_ quantidade destes 

"artificies''. Portanto, quanto mais as sociedades aprimoraram os 

seus esquemas de dominio e desigualdade, mais claramente se 

estabeleceram as diferen~as entre um mundo que é natural e outro 
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3. A INVENCAO DA NATUREZA 

No uni vet-so do "pensarner1t.o selvagem" é possi vel . distinguir 

pelo -menos dois estágios. Num deles, normalmente mais primitivo, o 

homem, na condi~~o de coletor/ca.;:ador, é apenas mais um entre os 

vários elemer1tos integrantes da paisagem natural., r1ela agindo de 

fc•rrna mui te• semelhante a qualquer outro animal. E., noutro desses 

estágios, e• homem passa . da condiç:ão de "elemento passivo, um ser 

produzido, até chegar ao trabalho transformador., que tornava o 

homem um elemento produtor". <24 > 

Mas, mesmo quando o homem supera a situai;:~o inicial de simples 

coletot-/ca.;:ador, passando à condição de produtor de viveres ou de 

ferramentas,. n~o hâ necessariamente urna reconhecida difen:!!nciação 

entre ele e C•S OL~tros inte9rantes de seu universo, desde que sua 

forma de viver per-rnanei;:a no "estado selva·gern", · isto é,. povoada por 

um Pensamento não domesticado para a produção de excedentes. Ou 

seja, essa "evolui;:~o" -produzido produtor-,, não é suficiente para 

est.abelecer entt-e homens e natureza um "distanciamento" de tal 

ordem, a ponto do chamado "mundo natural" desvencilhar-:-se da 

CC•ndii;:~o de "espelho" do Comportamento humano. 

O fato é que entre os agruparnent.os do per1sarnento selvagem 

fer· r amentas 

desenvolvidas Ctacape,, arco e flecha,, machado, 

outros . objetiv•::as e r1~0 traziam outras vantagens., que não as de 

sobrevivência e de ampliaç:ão do necessário "tempo l ivt-e" para a 

realiza~~º dos cultos e rituais mágicos,, que s~bemos, eram <são 

ainda, para C•S indigenas), 

fundamentais para a manuten~ão da vida comunitária e por isso mesmo 

. sempre compartilhados por todc•s os seus membrc•s. 
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A esse propósito, Godelier, descreve alguns interessantes 

exemplos destes esquemas de vida pesquisados entre os remar1escentes 

dos primitivos, que corroboram a tese de que as sociedades 

primitivas mesmo que possuam as condiçees técnicas para produç~o de 

excedentes, n~o o fazem: 

"< ••• > C•s:; •<ui kut-lJS da bacia arnazOriica, qw: praticam a 
agricultura em queimadas e a pesca, só despendem três 
horas e meia em média por dia para assegurar a sua 
subsisténcia: duas horas para as atividades a9ricolas e 
•.una hi::it· a e meia para a pesca. Consagram as restantes dez 
ou doze horas do dia ao repouso, às caminhadas, à prática 
de luta, à dança, etc. Calcula-se que meia hora diária de 
trabalho suplementar despendida na agri~ultura permitiria 
a • .. un ho:•mern pt-odüzi r· lUn excedente substar1cial de mandioca. 
Todavia, ao que parece, os Kuikurus n~o têm motivo para 
produzir um tal excedente. Este ~antém-se no estàdo 
potencial." 

"Centre os Sianes da Nova Guiné> Verificou-se que as 
atividades de subsistência, que ocupavam 80% do tempo de 
trabalhe• d•::is homer1s quando estavam e·=tuipade•s corn machados 
de pedra, n~o ocupavam mais de 50% com o machado de aço. O 
tempo "ganhe•" 'fcii consagrado pelos Sianes n~o a 
rn•...il tipl icar os seus meios de subsistência,. mas a 
multiplicar as guerras,, as festas, as viagens, etc. Esta 
escolha no us•::i do excedente exprime,. de fatc•, a estrutura 
profunda das rela~ões sociais de uma comunidade primitiva 
e a hierarquia de valores na qual essas relações se 
exprimem. 11 <2'5> 

Pc·t·tanto, para haver a produ~ão de excedentes,, seria 

necessário no minimo uma m•...1darioç:a radical dos valores e das vistses 

de mundo dos integrantes de .tais com•..1r1idades. E,, por outro lado,, só 

com o estabelecimento d~rnecanismos de dominaç~o e de explora~~º• 

através de novas instituições sociais,, se conseguiria assegurar e 

"legitimar" a transferêr1cia dos excedentes para uma parte da 

comunidade, que n~o mais se dedicando à produc~o,, assumiria o posto 

de comando e domestica~ão dos' outros. 

Para qr_Je isso acontecesse,, o esquema de vida comunitário 

preci sé1ria ser literalmente destruido,, po.is em comunidades 

igualitárias onde todos partic~pam do mesmo modo na produç~o e na 
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apropriaç::ão dos resultados~ não há como convencer parte das pessoas 

a prod•...1zir excedentes para sustentar os que não prod•..rzem,. 

principalmente quando isso significa tempo subtraido de atividades 

cons~deradas vitai~ .. como os rituais mágicos,. as festas,. as 

viagens, et.c:., que,. como ficou demonstrado por Godelier,. consomem a 

maior parte do tempo no cotidiano de uma "comunidade selvagem". 

Port.ant.o,. a alteraç::ão apenas da capacidade produtiva dos 

homens n~o set-ia uma condiç::~o suficiente,. embora seja necessária,. 

para ·=11.~e estes pudessem reconhecer e estabelecer "distâncias" entre 

si e a natureza~ pois isto n~o se verificaria sem que antes 

houvessem profundas modificaç::l!Ses nas re9ras c:ta ·convivência social,. 

-de tal m•::odo,. que as "distâncias" se abrissem primeiro entre os 

F·róprios homens,. em um contexto onde· alguns dentre eles passassem a 

ter ascendência e poder sobre os demais. Isto é,. que se. 

diferenciassem os que contin1..~ariam a ter uma relaç::ão direta e de 

mais trabalho cc•rn a natureza,. na condição de produtores,. daqueles 

que passariam a depender dessa produç::ão e que evidentemente 

morreriam de fome~ caso não tivessem algum poder sobre os demais. 

Dito de outra forma, apenas a capacidade demonstrada de realizar 

trabalho não é . condição s•..rficiente para completar o processo de 

alienai;:~o do homem em relaçtto à natureza~ pois este processo só se 

cc•mplet.a q1...1ando o res•...iJ.tadc• deste t.rabalh•::i é apropriado po::ir qr.,ern 

ntto o realizou. E como n~o hã~ inicialmente,.. outra forma de se 

apropriat- dos "frutos",. a ntto ser apropriando-se também dos meios 

de pt-·::id•...1zi-los~ a alieraaç::ão homem/natureza s6 se completa de fato 

com a alienação do próprio trabalho. 

As fC•nnas pelas quais essas di fererrciao;;:~es se processaram .. 

constituindo esse s novos 

· traba lho,. eracontr aremos~ 

contextos de alienação do próprio 

segundo Godelier • . se· examinarmos as 

-72-



particularidades que distinguem as comunidades primitivas baseadas 

na ca~a e coleta. das qi..'e apresentam aqui lo que ele denominou . de 

"estado potencial" para a produo;::ão de excedentes: 

"Entre os caç:adores e coletores o pensamento mági•=o e 
religioso está orientado ~ara o culto de donos dos animais 
e das plantas, com os quais . se firma uma espécie de 
contrat.o q1..,e impe;e ao homem não matar os animais sem raz~•:> 
e não desperdi~ar os recursos naturais. / Nas economias 
baseadas na explot-ai;:ão de plantas e de animais domésticos, 
a rela~~º do homem com a nat• ... u-eza já n~o é a mesma. As 
espécies domésticas n~o podem existir sem o ho~em, do , 
mesm•:• modo que este não pode existit- sem elas. E possi vel 
que a domestica~ão das plantas e dos animais se tenha 
acompanhadc• de um imenso deser1v•::ol viment.o da magia e da 
religi~o. Os individuas ou os grupos sociais, ~enhores das 
magias, da fertilidade da plantas e dos animais, puderam 
talvez, nessas cor1diçe;es, conquistar um imenso poder 
social baseadc• no . c•::wrtrc•le (imaginário) das forças 
sobrenaturais. Parece ter sido nessas condições que se 
operou o aparecimento dos sacerdotes como grupos de homens 
separ·ado:•s da prcu:l•-~ç~o." (26) 

Godeliet· L~t.iliza-se de expresse;es não muito afirmativas -"é 

peissivel", "parece ter sido"- pois c•s prc•cessos de estabelecirnentc• 

da desigualdade social, muito provavelmente, n~o ocorreram da mesma 

fc•nna e pelas mesmas razões em todas as comunidades primitivas onde 

eles se verificaram. 

Mas, seja pc•r meio de di ferenciaçãc• interraa entre as pessoas 

de um agrupamento qualquer, 01...1 pela via da guerra de conquista 

escravizaç:~o dos perdedores, o fato é que os homens 

di fer·enciar·am:-se entre si e, em todos os casos onde isto ocorreu, 

consti t1..áu-se Lnna minoria dominante, que nesta condiç~o se manteve, 

só.porque apropriou-se dos resultados da produç~o da maioria, 

mas, principalmente, por ter se apropriado dos próprios meios de os 

produzir, tais como a terra e o trabalho, o que, ainda segundo 

Godel ier, sustentava-se graças à legi tirnidade confer .. ida a quem 

"detém o monopólio dos poderes sobrenaturais e constitui o 
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intermediário privilegiado e obrigatório entre a sociedade e as 

fori;:as sc•brenaturais. 11 c:z7 > 

As comunidades primitivas deram lugar assim. a um tipo de 

soci~dade onde a base das relai;:~es entre seus integrantes. ou da 

distrib• . ..ii.;~o de fur1ç:eies e atividades que c:ada urn deles exercerá,. 

passou a ser determinada por difereni;:as exclusivamente sociais., 

deixando portanto de se apoiar nos critérios normalmente fisicos 

<nat•_n-ais), em que se baseavam os esquemas comunitários or1de n~o se 

distin91_üam parcelas dominadas ou dominantes. 

Dessa forma supera-se o pensamento em "estado selvagem" das 

comunidades primitivas,. pelo predominio do "pensamento domesticado" 

das "sociedades de classes". 

Se no chamado mundo pr- i mi ti vo,. n~o há um 1 ugar especifico par a 

a natureza e outro para os homens.. já que todos fazem parte de uma 

mesma trama social e espacial., o mesmo n:;o se pode dizer de uma 

sociedade de classes. 

Quando entr-e os homens passa a havet- uma ni tida · separaçã:o,. 

fundada na desi9•-~aldade sc•cial., nã:o há como manter . tal si tuaç:ã:o se 

nã:o houver também uma clara distinç:~o dos lugares que estes mesmc•s 

homens ocupar~o para realizar as suas funs:tses. Segundo Paul Singer: 

"Em certas sociedades . rurais... de formas variadas,. se 
di fe~-er1•=ia urnê:~ c;..1.asse que passa a se dedicar ti:•t.alrnente a 
certas atividades n~o produtivas,. em g~ral à guerra e à 
rel igi:to,.. receber.do do resto da sociedade o seu sustento 
ma.ter ial. Est.a di ferenciai;:ão n~o se completa,. no er1tant.o,. 
enq•...1anto guerreiros e sacerdotes ainda permanecem no meio 
rural,. fazendo cultivar seus campos por servos ou 
escravos. Somente q1...1ando a residência dos gwarreiros se 
t.rat1sfc•noa em forte e a dos sacerdotes em templc•,. 
a·:1rupando-se ao seu redor as casas de seus servos 
especializados,. ist•:, é,. que igualmente deixar-am de ser 
produtores diretos, s6 ent~o a estrutura de classes se 
consolid~ e o principio da diferencia~~º entre campo e 
cidade se estabelece. 11 <2 •> 
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Num primeiro moment.o são os sacerdotes com seus pequenos ou 

gt-andes ternplc•s. roas depc1is virão os reis,. os fara6s,. os monarc·as,. 

er1fim, "aristocratas" de toda ordem e seus respectiv•::os séquitos,. 

·=i•-~e se isolar~o dos "prc•d•-~tores diretos" e deis locais de prod•...iç:~o. 

constn..1indo paisagens que evoluiram dc•s pequenos templos e aldeias,. 

para as grandes cidades da antiguidade. 

A esses "produtores" restaram os campos,. o contato direto,. via 

trabalho <alienado), coro a natureza,. de onde deveriam extrair 

prc•duteos ("natureza alienada") suficientes para alimentar a si e 

aqueles que detinham o comando da sociedade. De inicio este 

"cc•mando" partia de locais consideradc•s sagrados,. tais como os 

templos dos primeiros sacerdotes,. mas com o aprimoramento dos 

rnecanisrn•=•s de d·~minaç:ão e de produção de excedentes,. ele sem d<.avida 

se sofisticou,. exigindo a conformaç:ão de lugares cada vez mais 

fort.i ficadc•s,. c•nde o exerci cio do poder pudesse ganhar ·eficácia,. 

ampliar e consolidar sua aç:ão. 

O desenvolvimento da sociedade de classes e seu desdobramentó 

espacial. com o advento da cidade e do campo,. é que abriu o caminho 

para que a partir da consolidaç:ão da "distânciaª social dos homet-.s 

entre si ,. est.es pudessem .ver .. pensar e conceituar natureza e 

sociedade como coisas distintas. Segundo J. P. Vernant.: "Na 

• verdade, a cidade realiza no plano das 'formas sociais,. esta 

separ-aç~o da natureza e da sociedade que pressupl!ãe,. no plano das 

formas. mer1tais,. o exerci cio de um pensamento racional." c:z9 > 

Se considerarmos a estreita identificaç:ão que passarâ a haver 

entre campo, produtor e natureza de um lado, ou cidade,. produto e 

artificio de outro, não nos serà dificil perceber a irnposiç~o de 

uma nova exigência: a decomposiçãc.1 da realidade em "mundos" 

· di st.intc•s, 11 gc1vernados" separadamente por for~as sociais ou 
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natLn-ais. Ou, corno nos afirma Vernar1t: "Com a Cidade,. ordem 

politica destacou-se da organizaç~o cósmica; aparece como uma 

instituiç~o humana que é objeto de uma indagaç~o inquieta,. de uma 

discuss~o apaixonada. 11 <30 > 

Tais identidades e "o exercicio de um pensamento racional'', é 

que v~o estabelecer, ao longo do lento processo de aprimoramento 

no cor1texto de sociedades de classes, o 

reconhecimento de um natureza, 

ou, finalmente "descobri-la" corno exclusiva gc•vernante do 

oi.. 
"m•...indo na t•-~ r· a l " . 

Mas, "seja como for, a diferenciaç~o sociaL tinha que preceder 

a di ferencia·;::~c· ecoló-:iica" <::?ti>, 01..~ a instituiç~o da des i g1...1a 1 d ade 

entt·e os hc•mens .. precedeu a distinç:~o entre sociedade/natureza no 

seu desdobramento espacial cidade-campo. Isto é, a natureza, pelo 

menos no que diz respeito à sua origem para nós,. . n~o é,. 

efeti varnente, alg•::i "natut·al ". 

Fn...1tc1 que é, do processo de superaç~o de um espaç:o primitivo e 

selvagem, sem lugar para a produç:~o excedente, pelo espaç:o de 1..~rna 

outra sociedade onde se exigirá a produ\::ão- de um número cada vez 

inven~ão 

evidência maior ou menor está diretamente 

relacionada à.intensidad~ de produ~~o destes "artificios'', que os 

contextos sociais fur1dados na domest.i•=aç:~o e al ienaç~o do trabalho 
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4. COSMOLOGIAS: SOCIEDADES E NATUREZAS 

A distin~~o de classes sociais, a adoç~o de uma outra 

h ierarquia de valores, a def ini~~o de e a 

.,,. 
SdCt 

os principais sintomas do rompimento com o universo primitivo do 

pens amento selvagem. 

O desdobramento espacial deste rompimento -a 

ecoló9icc-." cidade/campo- abriu, como vimos, o caminho para 

e xe rcicio de um pensamento racional", cuja culminancia se 

e :=<F·r-essará na das primeiras cosmologias e, 

consequentemente, no reconhecimento da natureza enquanto alteridade 

di s tinta da dos homens. Mas, até se atingir este ponto, hà uma 

longa transi~âo onde o que se verifica é uma transferência 

crescente de poder para as várias minorias -sacerdotes, reis, 

fa1-aós, ou elites dominantes de uma maneira geral e suas 

respectivas "cortes"-, que das mais diversas maneiras e em tempos 

dife r e nte s, foram promovidas à condiç~o de manipuladoras e x clusivas 

das for~as sobrenaturais. 

As primei r·as "cosmolo·:iias" <entendidas como e x pl i•=ações da 

natureza a partir de fatos presentes nela mesma>, de que se tem 

a.e. 

o periodo de transiç~o a que fizemos refet-ência 

corresponde aos diversos milênios transcorridos entre a institui~ão 

da polis grega e · a instala~~º das primeiras cidadesp incluindo ai~ 

qualquer diferencia~~º espacial que traduza pelo menos um esboço 

delas Caldeias, aglomerados de templos~ . etc.), o que supõe-se ter 

acontecido no máx imo hà 10.000 anos atràs. 
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Ou seja, se considerarmos que o Homo Sapiens fez sua "estréia" 

no planeta, •=om•:o n1:is afirmam as. hipóteses mais ·aceitas 7 em algum 

momento situado entre cinquenta e ce~ milênios atrãs, pode-se 

afirmar que em pelo menos quarenta destes milênios, o homem 

integrou uma natureza primitiva governada exclusivamente pelas 

" leis" dos mi tos e magias do "pensamer1to se 1 vagem" • E, a esses 

mi lhan::s de anc•s, podemos acrescentar 01...,tros tantos de vigência de 

urna natureza ainda mitica> que .... 
SctO aqueles cot~ respondentes 

exat.arnente a•::>s periodos em que se sucederam antigas sociedades> 

como as dos egipcios ou as dos povo~ do oriente <babi lOni•:>s, 

assirios, hebreus~ persas- etc.) e mesmo a dos antigos gregos de 

antes do sé·=· VI a. C. • Sociedades essas onde, embora o contexto 

n~o fosse mais o do "pensamento selvagem" mas ·sim o . de um 

pensamento crescentemente domesticado, para o 

descortinamento de urna natureza completamente liberada dos mitos e 

rituais mágicos~ n~o havia se completado. 

A diferenç::a fundamental> entre este periodo de transiç~6 e os 

cerca de 40.000 anos da "n~o-~atureza" primitiva> é como dissemos, 

a exclusividade na rnardpulaç::~o dos poderes sobr.~naturais por parte 

das minorias constituidas em "intermediãrias privilegiadas" entre 

os de•...ises e o resti:• das sociedades que c•:omandavarn. 

Figurativamente poderi~mos dizer que a antiga ''democracia do 

sobrenatural"~ partilhada por todos os integrantes de uma 

comunidade primitiva~ foi si.~bsti tu ida por uma "ditadura de 

semi-deuses'', que transrni~iam ao resto da sociedade as vontades que 

lhes "cor1f i denciavam" com exclusividade • E assim a 

. domestica~~º se processava, à medida em que aqueles excluidos das 

esferas divinas e semi-divinas, estavam obrigados a produzir 
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excedentes suficientes para sustentar a si e aos "porta-vozes" das 

forç:as controladot·as da nc:(tureza. 

Neste contexto,. todas as possiveis "novas" explÍcaç:~es sobre o 

uni verse• e .seus integrant.es estavam ainda carregadas de · um sentido 

fortemente religioso,. voltadas exclusivamente para facilitar o 

controle da sociedade por part.e daqueles "escolhidos" para esta 

f• .. m~~o e, portar1to. n:to cor1duziram de imediato à conformaç::i'o de uma 

outra natureza que pudéssemos . identificar como radicalmente 

distinta daquela dos primitivos. 

Os famosos escribas da Babilônia por exemplo, que se 

notabilizaram por suas observaç:~es astronômicas,. desenvolveram até 

uma matemática própria,. com a qual previam eclipses e posiç:~es dos 

astros, mas tudo isso com o propósito bem claro de fornecer 

exclusivamente ao Rei as "pistas" dos destinos dos homens. O Rei,. 

que era uma espécie de intermediário entre as forç:as do Céu e as da 

Terra, deveria saber exatamente o que se passava no Céu para poder 

ordenar os momentos certos de realizaç:~o dos rituais religiosos 

aqui na Terra e,. com isso,. garantir fartura e continuidade para seu 

reir1ado. Segundo Jean· P. Vernant.: 

"Na sociedade babilOnica os escribas têm a fun~:i'o de anotar 
por escrito e de conservar em forma de arquivos todos os 
pormenores da vida econômica. Pode-se dizer que 
contabilizam o ei•.Ae se passa no céu CC•mO contabi 1 izam o que 
se pàssa na sociedade humana. Nos dois casos,. os escribas 
agem a serviç:o deste pet·sonagem que domina toda a 
sociedade babilOnica e cuja funç:~o é tanto religiosa 
ciuanto politica: o Rei. Com efeito. é essencial que o rei 
saiba o que se passa no céu. Seu destin6 pessoal e a 
salvaç:ão do reino dependem dele. Intermediário entre o 
mundo celeste e o mundo terrestre. deve conhecer 
exatamente ern que momento é necessário cumprir os ritos 
religiosos dos quais se ocupa. · A astronomia está,. pois 
ligada à elaboraç~o de um calendário religioso cuja 
organiza~ão é o privilégio de uma classe de escribas que 
trabalham a serviç:o do r~i."<~2 > 
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Mesmo que pegássemos yários outros exemplos,. além deste dos 

escribas citado por Verr1ant,. di fiei !mente encontrar 1 amos para o 

caso das sociedades teocráticas · suced~neas das comunidades 

prim~tivas,. uma outra natureza que · n:ío aquela·· carregada de 

11 mensagehs 11 a serem desvendadas por 

cumpridas pelo resto da sociedade. 

"amigos do rei 11 e a set·em 

Mas inegavelmente as ' condiç:tses de transiç:ão para uma outra 

concepç:ão de universo,. 

natureza, estavam dadas. 

e co~sequentemente · do mundo e de sua 

Pois,. quando o d~inio do natural e da 

natureza s~o vistos como atributos rnonof).01 i:zados pot· uma <;lasse,. o 

restante da sociedade n:ío ~6 fica pri~do do contato direto com os 

.poderes sobrenaturais,. mas principalme~te,. com~a a _perceber 

distinç:tses importantes entre os homens e a pr6pria natureza,. 

vez que esta se torna algo inalcanç:ável para o comum dos mortais • . 

Numa situaç:ão assim,. bastaria alguém ousar retirar o sentido 

religioso das "mensagens dos fenómenos naturai"s",. que sem dúvida 

uma nova natureza se descortinaria,. . independente dos homens,. com . um 

comportamento autOnomo e explicável pela dinàmica de seus pr6prios 

elementos. 

Tal "ousadia" pode até ter sido tentada em algumas destas 

antigas sociedades a que estamos- fazendo referência. No entanto,. s6 

será aceita pJenamente,. .como base para uma concep~ão de universo 

contempladora de alteridades,. incluindo a da natureza,. quando isto 

deixar de ser equivalente a uma contestaç:ão do poder "natural-" dos 

diversos "teocratas",. 

exatamente na intimidade 

cujos ·impérios ou reinados,. fundavam-se 

que seus "proprietários" privavam - com a 

natureza e as forç:as que a controlovam. Isto é,. para que as 

primeiras "cosmologias" se desenvolvessem. alérn do caminho aberto 

neste sentido pelo "distanciamento" so"c ia 1 Pr.omov ido · pelas 
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sociedades de classes, urna série de condiç::~es particulat·es 

precisariam se concretizar. e ~ntre elas, principalmente aquelas 

que dizem respeito às rel aç::e:;es de poder estabeleci das entre c•s 

componentes destas sociedades. 

Tar1to a "ousadia" como as· tais condiç::t;es particulares de 

exercicio do poder, encontraremos na Grécia do século VI a. e .• 

respectivamente,. correspondem ao local e per iodo 

normalmente atribuidos para o nascimento de uma nova forma de 

t·eflexão sobre a natureza. os homens e seu univers•::>: · a filosofia. 

Os fi lósofc•s foram os que primeiro 'ousaram romper com o 

sentido mi stico-rel i9ioso a q1..1e toda expl icaç::a:o do natural . estava 

submetida até então. Com eles finalmente culmina o processo de 

transi.;:ão da "(n~o>natureza-~rimitiva", para uma nova realidade 
f 

onde o "mundo natural" ganhará contornos próprios e 

auto-explicativos. 

No sentid•::s de ressaltar a i mport~nc ia vet· dade ir arnente 

revolucionária da filosofia • . Vernant por exemplo,. faz quest~o de 

atribuir-lhe o papel de "começo absoluto" e,. numa das passagens 

mais belas e empolgadas de seu texto,. exalta o sentido desse 

qmilagre grego". Vale a pena reproduzi-la: 

11 0 pensamento racional t.em um registro civil: conhece-se a 
sua data e o seu lugar de nascimento. Foi no século VI . . , 
antes da nossa era, nas cidades gregas d~ Asia Menor, que 
s1 .. u-giu uma fonna de t·eflexão nova, inteiramente positiva, 
sobre a riatureza. Burnet exprime a opini~o correr.te quando 
observa a este prc1p6si to: •os fi 16sofos jOnios abri r·arn o 
caminho qi_~e a ciência não fez . depois senã:o seguir,. o 
nascimento da filosofia, na Grécia,. marcaram assim o 
come.;:o do pensamento cientifico, poder-se-ia dize~ 
simplesmente: do pensamento. Na Escola de Mileto, o logos 
ter-se-ia pela primeira vez libertado do mito . como as 
escaras caem do olho do cego. Mais do que uma m•..idan~a de 
atitude intelectual,. do q1,..1e uma m1..1taç:.~o mental,. 
tratar-se-ia de uma revelaç:ã:o decisiva e definitiva: . a 
descoberta do espirito. Seria . por isso vã:o procurar no 
passado as origens do pensamento racional. O pensamento 
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verdadeiro n~o poderia ter outra origem sen~o ele prbprio. 
~ . 

E exterior à história, que s6 pode, no deserivolvimento do 
espirito, dar a raz~o de obstáculos, de erros e de ilusões 
sucessivas. · Tal é o sentido do. 'milagre' grego: atrav~s da 
filosofia dos jónios, reconhece-se a Raz~o intemporal 
encarnada no tempo. O aparecimento do lOQOS irit~oduziria 
na história •..1ma descontir1•..1ídade radical. Viajante sem 
bagagem, ~filosofia viria ao .mundo se~ passado, sem pais, 
sem familia; ser ia um comer;::c• absoluto." <33> 

Ao concluir esta passagem, Vernant apoia-se mais uma vez em 

Burnet, para reafirmar s•-~a exal taç:tío: "Nesta pet-specti va, o homem 

grego acha-se assim elevado acima de todos os outros povos, 

predestinado; nele se encarr101_~ o loqos. Se i nve1 .... tou a filosofia, 

opinava ainda Burnet, deve-o às .suas qualidades de intel igên•=i a 

excepcionais: o espirito de observar;:tío aliado ao poder de 

raciocinio'. E, para além da filosofia grega, . esta superioridade 

quase providencial t.r-ansmi te-se a todo o pensamento ocidental surto 

do helenisrno."<34> 

Mas, independentemente das exal taç:eies q1..1e se possa fazer e, 

independente ainda,. da revela~~º das origens do "milagre", o fato é 

que todos reconhecem,. incluindo o próprio Vernant,. nas 

particularidades das cidades-estado gregas -as peleis-, um caldo de 

cultura dos mais eroelcios para a operaç~o e exercicio deste "logos 

encarnado". 

Se o advento da sociedade de classes e das cidades é o que na 
. . 

prática "apartaram" hc•rnem e natureza, o fato é q•_,,e tal seearaç~o só 

se consolidará plenamente, quar1do além desta quest~o prática, 

elaborarem-se as teorias que sejam capazes de ·introduzir no 

universo mental das pessoas o reconhecimento desta situaçtío. A isto 

dedicaram-se os fi lósc•fos, cujas teor ias puderam ser elaboradas n•..fm 

contexto onde o reconhecimento de uma alt.eridade própria para a 

natureza, n~o significava mais uma afronta (por isso mesmo é que 
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tais teorias conseguiram sobrevi~er) a qualquer poder real 01...1 

sacerdotal, que entre as primeira~ sociedades antigas a que fizemos 

referência, comanda v arn •.una natut·eza · e 1...1ma si::oc i edade ainda 

confundidas, pelo menos teoricamente. 

Segundo Paiva Duarte, "é preciso enfatizar a relação do 

ad~ento da racionalidade filosófica com o surgimento da p6lis, 

enquanto um novo estágio de controle técnico da natureza. que a 

permitirá manifestar-se como ser-outro.••< 3 e> Manifestação esta que, 

segundo Godelier, tornou-se possivel gra~as entre outras raz~es, ao 

desenvo 1 vi mente de 11 t~rna representação matemática do universo - a 

geometria - que consagra o advento de uma forma de pensamento e de 

um sistema de explicaç~o sem analogia no mit6" e, ainda segundo 

Godelier, tal possibilidade de manifestaç~o também deve 

creditada às mudanças nas relações dos homens entre si, encetadas 

pela n•::ova fc•rma de S•:•ciedade pn::imovida. pela pólis, onde "um regime 

de monarchia foi substituido pela isonomia tanto na cidade como nas 

representações da natureza."<36 > 

O fim do "poder natural" de um rei-sacerdote, s•.~bst.i tu ido por 

uma República Democrática onde prevalece o regime de isonomia, foi 

sem dúvida uma das grandes .novidades introduzidas pelo advento da 

PC•l is. 

Evidentemer1te q1.~e desse jogo "demo•=rático" estavam e~<cluidos 

os homens do campo, que deveriam continuar 

dedicando-se ao essencial do trabalho produtivo. Mas, para os 

habitantes da cidade, a democracia grega conferiu a um n~mero mais 

ampliado de pessoas, a possibilidade de elaborar 

tecer considera~ões sobre a realidade que os cercavam. 

O caráter restritivo das justificativas miticas, 

prevalescentes nas antigas teocraci~s. deu lugar ao debate público 
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sem qualquer preocupação de ordem religiosa. O exercicio do poder 

deixo1_.1 de ser atributo exclusivo de 

semi-divino, t .ornando-se, entre os cada vez mais 

hab i tar1tes da e ida de, 1 .. .irna "ca::1 isa ( ' Res ' > p1~b 1 i ca" • Neste contexto, 

''( •.• > vê-se o filósofo tomar a seu cargo as fun~~es que 
pertenciam ao rei-sacerdote no tempo em que, confundidas a 
natureza e a sociedade , ele ordenava simultaneamente uma 
e outra. Mas, no pensamento politico tjo filósofo, a 
transforma~~º mental n~o se evidencia menos do que no seu 
pensamento cosmológico. Separadas, natureza e sociedade 
constituem igualmente objeto de uma reflexgo mais positiva 
e mais abstrata. A ordem social, tornada humana, presta-se 
a uma elaboraç~o racional do mesmo modo que a ordem 
natural tornada physis. ( .•. >. A velha idéia de uma ordem 
social baseada em Mma distribuiç~o, em uma repartiçgo 
e ••• ) das honras e dos privilégios entre grupos 
estrangeiros que se Óp~em na comunidade politica, como as 
forças elementares no cosmo, tornar-se-à, aP6s o século VI 
a.e., a noç~o abstrata de isonomia, igualdade perante a 
lei entre os individuos que se definem todos de modo 
análogo na qualidade de cidad~os de uma mesma Cidade."<37 > 

No próprio ordenamento espacial das cidades gregas é possivel 

constatar-se os estimulas à consolida~~º desse novo ordenamentq 

politico, uma vez que todas as construç~és urbanas slo feitas ao 

redor de uma pra~a chamada áqora, n~o encontrada em nenhuma das 

outras sociedades que antecederam a dos gregos. pois 

exista uma áqora é preciso um sistema de vida social impl icar1do, 

aparecer a praça p~blica somente nas cidades jônicas e gregas. A 

existência da áqora é a marca do advento das instituições politicas 

da cidade."< 3119 > 

Mas, para uma idéia mais completa do novo ambiente que o mundo 

grego construia, é preciso considerar a impor-tãncia da .... exF·ressct•J 

politica e espacial configurada na pôlis, num contexto de uma 

sociedade impulsionada fortemente por um grande desenvolvimento do 
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comércio e da navega~~º e onde. entre outras novidades. 

importante ainda destacar: a elabora~~º de uma escrita alfabética. 

que permitia a divulgaç:~o e acesso p~blicos às idéias; a 

prom•...flgaç:~k· de um calendário ci vi 1. em atendimento às exigências 

humanas e n~o mais às divinas. como nos casos dos antigos 

caler1dârios religiosos dos re_is-sacerdotes;: a primeira 

cunhada e garantida pelo estado <século VII a.C.> que. 

mc•eda 

como 

afirmaria mais tarde um dos mais célebres filósofos gregos 

-Aristóteles-. trata-se de um fenômeno essencialmente "contrário à 

natureza". pois é um artificio humano que se reproduz pelo juro e 

pela usura. que "estabelece entre valores realmente diferentes a 

aparência de urna medida cornum".<39> 

Todos estes fatos e ·~novidades" s~o suficientes para ilustrar 

uma necessidade que· se tornava cada vez mais pa~ent.e, diante do . 

dir1amisrno do mundo gt-ego: as velhas linguagens e as velhas 

concepç:~es sobre o natural e a natureza teriam que ser 

necessariamente substituidas. 

Os filósofos tornaram-se os principais porta-vozes dessas 

substitui~~es. Transformando toda a sociedade grega numa grand~ 

caixa de resson&ncia para a · "ousadia" de suas cosmologias; romperam 

com a (r1~0> natureza do passado. deixando um legado que marcaria 

defir1i ti vamente toda a Q.11 t-ura ocidental pela "definitiva" oposi•;:'ão 

entre um "mundo natural" e um "mundo .social". 

Admite-se que os primeiros destes "porta-vozes". que se 

propuseram a divulgar uma theoria de explica~:lo do mundo e . sua 

na·tureza sem qualquer preocupaç::lo de ordem religiosa. ou sem 

compromisso com "divindades" e suas prâticas rituais<~0 >. fo.r-am os 

fundadores da Escola de Mi let.o: Tales. Anaximandro e Ana>-~imer1es. 
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Tales de Mileto <640?/546 a.C.>,. que é unanimemente 

considerado o fundador da filosofia, fÇ>i um dos primein:~s a tornar 

objeto de urna discuss~o pública os novos escritos cosmol6gicos. A 

ele se juntaram seus contemporâneos Anaximandro <610/547 a.C.> e 

Anax i mer1es <VI a. C. > , desencadeand•:i os primeiros debates e 

poiémicas, através dos quais vai 

da história da filosofia"< 41 >. 

se "cor1stituir o próprio dominio 

Estes debates e polêmicas giravam em torno de uma Preocupa~~º 

comum: estabelecer um principio -arqué- para a natureza -physis-,. a 

partir de elementos da própria natureza~ 

Para Tales, este principio estaria na água e para Anaximenes o 

ar é que seria o responsável por sustentar e ex:pl icar a r1atureza de 

que, ambos concordavam, apresentaria um formato 

achatado,. pet-manecendo imóvel no centro do cosmos e envolvida pelos 

elementc•s a que cada um deles conferia o caráter de principio· 

explicativo, cujo papel era também o de dar sustenta~~º a uma 

Terra, que sem o apoio da água (p/Tales> ou do ar 

simplesmente cairia! 

(p/Anaximenes>, 

Já para Anaximandro,. nem a forma,. nem o tamanho da Terra, 

mereceriam maiores consideraç~es, uma vez que sua posiç~o central e 

equidistante de tudo é que a impediriam de "cair". Estando a uma 

dist~nci a igual d e todos o s pontos da esfera celes te, a Terra na 

cosm•:ilogia de Anaximar1dro, n~o tet-ia mais raz~o para se deslocar 

nem à direita,, riem à esquerda, nem para cima ou para baixo. 

havia,. portanto, ne cessidade de elege r um dos eleme ntos da natureza 

cc•mo prit-••=ipio e:.x:pl icativo c•u de "sustentaç~o". Para Anaximandro, 

nem a água, nem o ar ou o fogo, se comportariam como "suporte" ou 

"limite " de urn planeta Ci.Ua forma era cilindrica ("seme lhar.te a •-~ma 

-86-



coluna ·:irega" c-42>), 

-âpeirc•n. 

de prit·1cipio indeterminado e ilimitado 

Mas o importante em tudo isso é perceber que independentemente 

dos ~rincipios eleitos como explicativos por cada um dos 

da Escola de Mileto e suas cosmologias, a Terra e sua natureza 

libertaram-se das explica~ões miticas ou comprometidas com a 

religião< 43 >. Na polêmica ar/âgua/àpeiron, o menos importante se~ia 

tentar descobrir com quem está a razão, mas sim vê-los como 

"principies'' resultantes do "exercício de um pensamento racional", 

que abriu definitivamente o caminho para que tanto a sociedade como 

a natureza, pudessem ter reconhecidas as suas próprias histórias. 

como revelaç~es de distintas alteridades. 

Aos filósofos desta "escola inaugural", muitos outros se 

sucedet-arn. Os debates se ir1tensi ficaram. Novas e 

cosmologias foram formuladas, muitas idéias se somaram, outras se 

chocaram. Mas, de Tales de Mileto <VI a.C> a Aristóteles de 

Estagira <III a.C>, o ~ltimo dos grandes filósofos da antiguidade 

grega, passando por Pitágoras, Platão, Sócrates, entre outros~ este 

caminhe• -da nat.•.u-eza e sua al tet· idade- não deixou de se afi nnar. 

Com Pitágoras <570/496 a.C.>, por e::-:emplo, a idéia de wn 

"principio explicativo" -legada pelos "físicos" da Escc•la de 

Mileto- perma~ece, mas ~ retomada no contexto da novidade de uma 

Terra esférica, onde a "r1at•.u-eza das C•:ii sas -aq• .. .d lo ern virtude da 

qual as coisas são o que são, quer separada ou conjuntamente- ~ a 

estrutura geométrica ou forrna••< 44>. Isto é, Pitágoras se preocupou 

em explicar as diferen~as entre os elementos da natureza e não mais 

em estabelecer um principio explicativo geral para todas as coisas. 

Para ele, as diferen~as eram sempre diferen~as de estrutura 

geométrica e, com isso, refc•rça-se ainda mais a idéia de um "espao.ç:o 

-87-



geornétt-ico" que Anaximandrc• já havia oposto aos antigos "espaa;::os 

mi ticc•s" <v. nota 43), em que se envc•lviarn uma sociedade e uma 

natureza ainda confur1didas. 

Sócrates <470/399 a.C.>, para quem o homem era matéria mais 

digna de meditaç:::rio filosófica do que a physis, fa~ia quest~o de 

declarar que "e• campó e as árvores n~o lhe ensir1am nada, mas apenas 

os hc•mens da cidade", ou ent~o que se abot-recia · "no meio dessas 

coisas (da natureza> sem alma e que n~o falam"< 4 e>, apesar desse 

seu "desprezo" manifestado pelo mundo das coisas naturais e pelos 

sem d~vida contribuiu mais ainda, com o 

rnot-al ismo de sua "filosofia humanista",. pat-a reforçar o movimento 

por encaminhavam todas as "f i los•:• fias " : o 

reconhecimento de mundos à parte para o homem e para a natureza. 

Nesse m•:wimento, merece ainda destaque Plat~o (429/347 a. C. >, 

um dc•s principais respcansáveis pela divulgaa;::~o dos pensamentc0s de 

Sócrates. Segundo Casirii: "A f'lat~o .. talvez mais do qL4e a q1...1alq1_4er 

outrc• filósofo da ar1ti9uidade., se deve a submissão do mundo diverso 

e confuso dos fenômenc•s ao conceito de lei ra•=ional" <'47 >. Diga-se 

de passagem~ será exatamente desta idéia de "sujei~go" de todos os 

fenômenos naturais ou n~o a um conjunto de "leis",. que muito tempo 

depois., figuras como Newton,. Galileu, Kepler, entre outros,. se 

valer~o para apoiar e justificar as muitas 

univers:ais" que cada um deles formulou. 

"leis naturais e 

O privilégio às "idéias" e aos "conceitos das c;oisas", ganha 

em Plat.~o quase um status de mundo à parte. Para ele o mundo se 

dividia em dois: "o das coisas perceptíveis pelos sentidos e o de 

leis inferidas pelo pensamento". Sua proposta era de "refugiar-se 

nos conceitos a realidade das coisas 
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existentes",. pois "as coisas sensiveis s~o 'cópias' imperfeitas das 

idêias"<-4e> 

N~o há d~vida, o nivel de sofisticação e cornplicaç:~o que os 

"p•::irta-v•::izes" da racionalidade poderiam introduzir à d i scl~ssão, 

sobre a qual se debt·uç:ararn tc•dos os filósofos, com Platão atingiu 
~ 

urna espécie de ãpice. e: corno se aquele "exercicio de um 

pensarnento racional", provocado pela ambientaç:~o criada pelo 

"fato-cidade", finalmente se libertasse de sua matriz geradora,. 

passand•:J a se r1utrir de sua própria circt.~laridade. 

Mas, seré finalmente com Arist6teles (384/322 a.C.),. o 

principal historiadc•r e organizador de todo o saber legado pelos 

filósof•:::>s que o antecederam, q1..ie o "mundo da natureza" desc•::>rtinado 

pelos gregos ganhará sua grande sistematizao;:~o. 

Das definiç:tões pror:•ostas para a natureza,. aos procedimentos 

que se deveria adotar para se alcanç:ar um conhecimento satisfatório 

da realidade, Aristóteles com sua vasta obra, produziu boa parte do 

argumento sustentador de urna concepç:ão de mundo,. · que a rigor s6 

dois mil anos após sua morte, sofreria alguma alteraç:~o importante,. 

ou pelo menos tão "revc•ll~cionária" q1_,ant.c• àquela promovida pela 

sociedade grega. Vale a pena,. portanto., nos determos um po•..ico mais 

nestas idéias. 

Arisóteles distin9-1..ie sete si9nificados< 49> para a palavra 

ehysis -natureza-,. que poderiam ser agrupados ern pelo menos duas 

formula~ões: numa delas, serà considerado comb natur~za tudo aquilo 

que r1~0 for prc•duto do homem,. pois para Aristóteles "nat•..it·eza é um 

principio e uma causa do movimento e do repouso de tudo o que 

existe de per si"<eo>, ist.o é,. as coisas da natureza independem da 

intervenç::\o humana e têm autonomia de movimentos; e., numa outra 

fonnula~~o .. o termo natureza seria uti 1 izado também para fazer 
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referência ao "s1...1bstrato 11 ou à "matéria-prima" das coisas, aliás, 

foi esse o sentido mais comumente utilizado pelos filósofos gregos, 

particularmente os primeiros -Escola de . Mileto-, pois o "pr incipic• 

expl icativc•" q1_,e b•.,scavarn (ar, ág1_,a º'-' ápeit·•:•n>, revelava também a 

"roat.éria prima" da qual o m1.,ndc• era feitc•. ce 1 > 

Para Aristóteles, conhecer as coisas era estabelecer "os 

princípios primeiros e as causas ~ltimas'', isto é, responder para 

tudo aquilo que queremos conhecer: o que é? de que é feito? de onde 

veio? para onde vai?<e2 >; o que pressupõe evidentemente há 

sempre uma ordem necessária entre as coisas. De fato, para 

Aristóteles, no mundo da natureza 11 t.:•1jas as co.isas tinham e.o 

lugar, todos os lugares a sua coisa: o conjunto era um processo em 

movimento, intrinsicamente movido por •=a• .. -1':.as e orientado para 

é que levaram Aristóteles a ser urn 

fervoroso entusiasta da observa~~º e experimentação como pontos de 

partida para o verdadeiro conhecimento. Para ele de nada serviam as 

"idéias" que n~o nascessem da percepç~o e da observação direta das 

coisas concretas e singulares. <e4 > 

Para o mundo vivo, Aristóteles observou que a reproduç~o e 

desenvolvimento de plantas e animais obedecia a uma "finalidade 

interna, iín•...itável e eterna",· ir1erente à forma destes organismos: 

"Os pais t.êm filhos semelhantes, os cavalos geram sempre cavalos, 

das plantas nascem plantas similares: as sementes, os 9ermes ou os 

ovos dos animais e das plantas, n~o obstante a sua pequenez, 

aquilo que devem produzir, e desenvolvem-se normalmente até ao 

estádio da maturidade prescrito aos da sua espêcie"<ee>. 

no que diz repeito às coisas inanimadeo.s, Aristóteles 

concluiu à partir de observaçõe~que assim como o fogo e os vapores 

"sobem", as pedras e demais cot·pos pesad•::is "caem", descr evend•::> 
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"movimentos naturais", com vistas a atingir seus "lugares naturais" 

que tendem a conservar, seja enquanto nuvens que se c6ndensam de 

ai vapores, ou enquanto pedras que depositadas solo,, 

permanecer~o imóveis. Ou seja, para Aristóteles: "Pelo menos 

a tert·a, o portanto,. um estado; o movimento 

sobre 

é um 

processo, pelo qual todos os corpos tendem a volta t· a•'.:I esta do de 

repouso. Se n~o existissem tendências perturbadoras -movimentos 

violentos-, o todo estaria em repouso."<e6 > 

Fc·i com base nestes principios qi_Je At·istóteles fonriulo•...1 o seu 

modelo qeostàtico para o cosmos: a Terra, admitida como esférica, 

P•:•r ser C• corpc• mais pesado, estaria "depositada" no lugar mais 

baixo e, ao seu redor, estratos igualmente esféricos de égua,, ar e 

fogo a circundariam sucessivamente. Em torno de todo este conjunto, 

o Sol, o "céu das estrelas fixas" e demais 

realizariam movimentos compond~ cinquenta e cinco 

outras esferas sólidas,. constituidas por 1...1ma "q1.Jinta essência" 

desconhecida e, evidentemente,, diferente das c•utras quatrc• -terra,. 

* * * 
O modelo ·qeost.áticc• ganhou s•-~a cc•rrsagt·aç~o definitiva alg•...im 

tempo dePc•is da morte de Aristóteles e da dissoluç~o do mundo da 

polis grega, quando já ~e uma provincia do Império Romano, mais 

precisarnent.e em Alexandria no Egito, Claudio Ptolomeu (?120/150 

d.C>, com sua obra "A Grande Sintaxe" <também conhecida pelo nome 

árabe Alamagesto>,. s i s tema ti zc11...1 e desenvolveu as principais 

argumentaç:~es f"isicas,. astronômicas e matemâticas qr.,te davam 

sustenta~~º ao modelo geocêntrico. 

No entanto, até que esta consagraç~o aconte~esse,, intensos 

debates se verificaram em torno de concep~~es divergentes do cosmos 
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aristotélico, como foi o caso do modelo -proposto por Aristarco de 

Samos <310/230 a.e.>,.. que fiel à tradi~ão da Escola de Pitàgoras 

desenvolveu cálculos geométrico~ complicados,.. a partir dos quais 

formulou um dos primeiros modelos heliocêntricos de que se tem 

noticia, em que ~ terra giraria em circulos ao redor de um Sol e 

das estrelas fixas. 

Mas,.. este ou outros modelos semelhantes, não 

atendiam as exigências da época, alérn do mais 

respostas quest.ties importantes tais como: Se 

eram os 

deixavam 

a Terr-a 

que 

sem 

se 

movimentasse, como explicar a queda retilinea dos corpos? Ou ent~o. 

se a Terra se rn•:-ve, por- que C•::i corpos si t•~adc•s á sua superficie não 

são arremessados? Ou por que as aves não ficam para trás? E, 

de principalmente, se a Terra se movesse, qual seria C• cent.rc• 

referência dos outros movimentos? 

Para estas e out.ras ql~estties inexistiam as respostas. E os 

rnodelc•s destoantes de urna Terra estática, sucumbiram diante d•::tS 

fatos e argument.os "irrefutáveis" desenvolvidos pela cosmolo9ia de 

Aristót~les, consagrada na obra de Ptolomeu. 

Os principies aristotélicos e a sistematizaç::ão de Ptolomeu 

compuseram. assim, uma cot-icepç::~o de nati ... n-eza que, gerada na •3récia, 

hão só sobreviver~ ao Império Romano, mas se manterà · praticamente 

incólume durante todo o periodo em que se desenvolveu a 

Idade Média Crist~. 

chamada 

N~ verdade, tal concepç::~o só vai ser seriamente ques~ionada e 

substi tl~ida por outra, 1400 anos depois de Pto 1 órnel~. º'--' se 

preferirmos, quase 2000 anos depois de Aristóteles, nurn 

outro contexto de modelos 

explicativos, por novas cosmologias, produziriam necessariamente 

uma r1ova natureza ••. 
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5. NATUREZA: OFICIALIZADA E CANONIZADA 

Para a nossa "Geografia da Natureza", é o advento da sociedade 

de classes que deslocou os homens dos seus primitivos "lugares". 

"distâncias" SC•Ciais, o caminho para a 

"mur1do da socied.ade" e de um 

"mundo da natureza'', que o racionalismo da filosofia grega mais n~o 

fez do que institucionalizar. 

Na sociedade da polis grega, em um mundo que é o centro 

cosmos, a natureza caracterizada como orgânica, im•...ttável,. 

chamar de seu primeiro "reconhecimento o:•ficial ". 

Os fenômenos naturais passaram a ser manifestações dos 

movimentos que qualquer coisa natut·al sentido de 

realizar sua própria natureza, ou segundo Aristóteles: "A natureza, 

entendida uma via para a verdadeira 

natureza •.• " <e7 >. Urna pedra cai porq1....1e tende ao repouso e uma 

semente se torna planta, ou um animal jovem se torna ad•....1lto,. pc-.ra 

realizarem a natureza que trazem em suas "almas". Sendo assim,. um 

.... . 
OU VdrlOS, até poderiam participar dos pr ocess•:•s naturais. 

N~o mais · como enviadores das "mensagens" que s6 os antigos 

reis-sacerdotes decifravam, mas como integrantes de explica~~es 

• cosmológicas discutidas e formuladas publicamente. 

"Deus, na cosmologia de Tales de Mileto~ faz um animal cósmico 

Para Anaximandro e Anaximeries havia uma 

pluralidade de mundos e a cada um deles correspondia um 

Já para Aristóteles: "A primeira força motriz chama-se Deus; a 

atividade dessa for~a motriz é puro autopensament.o < ••• >, e essa 

atividade absolutamente autocontida e autodependente de um agente 
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imater-ial é copiada por urna atividade de urn agente material (01_.a 

seja movimer1tc0 > ••• ""5">. Mas seja corno "modelo" ou corno criador dos 

"s•..-1bstratos", a "participaç:~o" de Deus n~o ultrapassava os limites 

que pudessem comprometer a idéia de urna natureza "onde tud•:> se m•::ove 

por si". 

Em resumo, o rn•..1r1do dessa "r1atureza insti tu1da" r1asceu orgânico 

e vivo corno ,_,m "9rande anirna1 cósmico". "Dotado de alma", veio 

11..-1z como "um ser- animado e inteligente ••• que acolhe dentro de si 

todos os animais que lhe s~o perfeitamente afins" <Plat~o) <e.o>, 

"têm uma ca•-~sa de movimento ern si mesmas" e 

obedecem sempre, na trajetória destes movimentós, ou na real izaç~·=-

·das "potencialidades naturais", a imutável dos 

"princ1pios primeiros e das causas ~ltimas". 

Com estas caract.er1sticas, o mundo natural foi "descoberto", 

teve sua alteridade "oficializada" e seu lugar reconhecido. 

para a frente pôde ser explicado, conceituado, etc. 

literalmente, "vida própria". 

* * * 

Da "n~o~natureza" do~ primitivos, passando peia •inatureza-

sociedade" dos antigo~<61 >, até atingir-se a situaç~o de urna 

"natureza-reconhe•=ida", ...tio h•::iuve, com•::o opor t•...an idade 

de assinalar,. um processo homogêneo nem na forma nem no tempo. No 

mesmo momento em que os gregos form•..1lavam suas cosmologias,. 

diversas outras sociedades e em vários cantos do planeta viviam em 

mundos à parte e distantes da influência helênica, como s~o os 

casos por exemp 1 o, dc·s Maias e dos Incas,. ~ue em 

diferentes êpc•cas ergueram sociedades rnui to semelhantes aos · reinos 

centralizados que antecederam a pólis grega. ·Isso sem falar nas 
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in~meras comunidades indigena~, das quais muitas "sobrevivem" atê 

hoje na cond i i;:~.:i de remanescentes que res i st.:.em P•:Jr s•....1as 

integridades culturais, onde a rigor nem houve este processo de 

suce~s~o de naturez~s. 

Portanto, com os gregos e suas cosmologias, pretendemo~ apenas 

localizar a ambientai;:ão a partir da qual a natureza teve o seu 

"t·econhecimento oficial 11
• O que, diga-se de passagem, n~o foi urna 

escolha qualquer, pois mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que foi 

produzido ou apropriado pelas sociedades que viriam a constituir a 

futura Europa, é que alcani;:ou o status de universal •. 

Este "universal 11 se t·eal izará plenamente m•-'i to temp•.J dep•::.is,. 

quando num contexto de mundialização do espai;:o europeu (sé~ulos XV 

e XVI>, novas cosmo 1 C••3 ias e consequenternent.e "t·iovas 11 

substituirão a natureza orgênica dos gregos ~ em atendimento como 

veremos, às ig1.~almente novas exigências as 

estabelecidas entre os homens produzirão.<52> 

Nesse meio tempo o mLU'l•:k:i gre·;o foi dissolvid•:a. Um novo Império 

-Roma- experimentou seu auge e decadência e, no entanto a filosofia 

dos gregos s6 sofreria algum revés mais sério quando o I~perador 

Justiniano (bizantino), jà ·no século VI da n6ssa e~a . ~roibiu o 

ensino de filosofia, uma vez que isso incluiria necessariamente a 

fi lc•sofia 9t·e9a que par-a~ dc•9rna cristã•:. era conside rada pa·;~. 

Mas, assim como o execrado cristianismo virou doutrina oficial 

em Roma, o revés sofrido pela filosofia também n~o passou de uma 

espécie de ajus te moment~neo, pois a Igr~ja, ao tornar-se de fato a 

instituii;:~o toda poderosa da chamada Idade Média, acabo1..., 

apropriando-se e até mesmo "canonizando", muitos dos princ1pios 

básicos da natureza or-gáni c a/ari s totélica e do geocentt·ismo, também 

aristotélico de Ptolomeu, tornando-os suportes importantes para 
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rnan•.Jteni;:~o e justificativa do poder eclesiástico. Para esta 

"canonizai;:~o", até as possiveis incompatibilidades foram dirimidas 

como nos mostra Casini: 

11 0 obst.ácLJlo mais •:wave era de nat• . .n-eza estritamente 
teológica: como conciliar a doutrina aristot~lica da 
eternidade do mundo com a criai;:ão biblica? O artifice da 
sintese foi Tomàs de Aquino. A criaç~o no tempo, a união 
entre alma imaterial e matéria corruptível, a realidade 
substancial da natureza organizaram-se numa ontologia que 
remete do mundo sensivel para Deus. O realismo e o . 
objetivismo de S. Tomás articulam-se .em distinções 
precisas: as trés do•-~t.r·inas da analo•:;iia do ser, da relaç~o 
entre essência e existência, da pluralidade das formas; as 
"cincc• vias" mediante as quais a razão se eleva até Deus. 
A primeira implica o conceito aristotélico de motor imbvel 
e a hierarquia das formas; a segunda, o conceito de 
causalidade; a terceira a relação entre passivei e 
necessário, e assim por diante. As claras definições do 
tomismo forneceram um edificio sólido, seguro, à medida do 
homem, simétrico da ilusória estrutura antropocêntrica e 
geocêntr· ica do cosmo ptolomáico, ao q1_,al estavam 
indissoluvelmente 1 igadas e juntamente com o q•..fal se 
disso! veram. "<e.::?O> 

O fato é que a Igreja fez lá as suas adaptações, mas em 

e.ssência manteve e divulgou as idéias de uma natureza 1:wgãnica, 

irn1.Jt.ável, movida eternamente a partir de causas e fins 

predeterminados, num mundo situado no centro do cosmos, onde em 

substitLJii;::~o a.:• "sentido t.err·estre e material da physis, os padres 

da Igreja ·1atina designaram pelo termo "natureza" o conjunto das 

coisas inanimadas ou vivas que o Deus judaico da B·ibl ia havia 

criado nos seis dias da Gênese."<6~> 

Com a Igreja, aquilo que os gregos consideravam o enigmàtico 

"livro da natureza" foi · substituido pêlo sagrado "livro das 

escrituras". Nele, descreve-se a criai;:~o da Terra -evidentemente 

situada no centro do Universo, como convém a uma obra que é de 

Deus-, faz-s e a apologia da predestinai;:~o a que tudo e todos estão 

submetidos <"tudo estava escritti"), a lém de s e advogar uma 
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explicaç~o especial para o homem, que passa a ser considerado comi:• 

fruto da graça divina e portanto fruto -.do sobrenatural. 

ser, de - certa forma~ também contemplado nas "escrituras'', pois Adão 

e Eva SÓ 
.... 

Sc::tO expuls•:::>S Paraiso -um sem pecados e 

exclusivamente natural-, depois de "unirem os set~s c•:•rpos", ~ -· 
após cr-iarern a pt- i me ir a 11 so•= i edade" de que se tem n•::oticia, pelo 

menos do ponto de vista blblico. Ou ent~o. como nos afirma mais uma 

vez Casini, este reconhecimento permanece atê "Em 

antitese com a interpretação estreitamente teológica e simbólica, 

surge a exigência de uma imagem autônoma da natureza, penetrada por 

forças·, "causas" e "principies' ativos. ( ••• que> ressuscitaram a 

anima mundi e a simpatia universal do estoicismo anti~o. chegando a 

formular um autêntico monismo naturalista: a natureza tornava-se de 

novo um viveiro de fon~as li-;iadas entre si por secn~tas 

correspondências."< 6 e> 

, 
E certo, q•...ie com esta espécie de "recaida" sobrenatural 

protagonizada pela Igreja, a racionalidade filosófica perde•...i 1...im 

possuia com os _gregos. Mas, o fato é que a ambientaç:ão 

pela scu=iedade feudal favor-ece•--' pois a dissc•l•--'r;:âo das 

cidades, a fr,agmenta·;::~i:· .territorial e o isolc:"mento das unidades 

auto-suficientes em que se transformaram os feudos, traduzem um 

movimento no mlnimo contràrio, àquele que desencadeou e estimulou o 

••exerc 1 e i o de um pensamento racional", "indagaç:ão 

inq•...iieta" a "d i S•=• .. -ISS~O se apo:ossaram da 

"recém-inventada" cidade <v. notas 29 e 30). 

Num ambiente assim, urbana, fragmentaç:ão e 

i se• l ament.c•, a -maior- proprietária de terras e a única 
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institui~ão organizada-, não poderia ser m~nos que o grande cent.r·c· 

de referência e poder, portanto foram suas as idéias que ganharam a 

posteridade como sendo aquelas que retratavam a concep~ão de mundo 

das sociedades medievais. 

Mas, como na história não há ºL com•:• Jd 

ensinot~ C• filósofo gt·e90 Het·àclito de E:feso: "Em t·io não se 

entrar duas vezes no mesmo, nem substância mortal tocar duas 

na mesma condi~:;·:• < ••• )" <--=-6 >; pensamento racional 

pode 

vezes 

foi 

elimina do, apenas foi dire cionado para outras e x igências ou para 

" l 1.~9a r es" . Deslocado da ~qora, que evidentemente foi 

dissolvida junto com a cidade, perdeu o seu caráter p(~blico. 

F:estt· i t o aos "locais" a ele destinado pelo pode r eclesiástico, 

s1.~bmete1.~-se aos ''c~nones'' ditados pela I9t·eja. 

- 98-



6. l>A M~E TERRA AO MLINDO MAQUINA 

A Idade Média Crist~. r espe i t.o aos 11 d i SCl.J r SOS" 

sobre a natureza, considerada como uma espécie de 

periodo de transiç~o entre visões radiialmente distintas de 

pois, nesta quest.~o particular, desempenhou um papel semelhante 

àquele protagonizado pelas antigas e primeiras sociedades, •=!L~ando 

estas se interpuseram entre a "n~eo-natureza" dos primitivos e a 

"nat.ur·eza oficialmente re•=onhecida" dQS gregos. 

De fato, o fim do periodo medieval e da sociedade feudal que a 

Igreja "gerenciava'', foi marcado por uma revolu~ãQ nas concepi::e;es 

do mundo e de sua natureza, cuja dimensão e importAncia só encontra 

um equivalente naquela promovida pelos gregos e suas cosmologias. 

N~o se tratava mais de "descortinar·" uma nat.ur·eza "recém 

inventada", como no caso dos antigos gregos, mas de a 

concepção greco-medieval de uma natureza que, embora há mLüto 

reconhecida, estava completamente "desafinada" em n:=la.;:~o às novas 

exigências que cresciam entre os desafetos da s•::>C i edade feudal, 

particularmente na nascente burguesia. 

Os fatos históricos que promoveram a substituiç~o da sociedade 

feudal pela burguesa s~o sobejamente conhecidos. E~ mesmo n~o sendo 

nosso propósito e xaminar tal processo, dele destacare mos pelo menos 

aqueles fatos que mais diretamente determinaram a transi~ão 

uma nova vis~o de mundo. 

Ao -próprio esgotame nto d a sociedade feudal, por causa da 

para 

sua 

incapacidade em a~omodar as rn1...d tas e novas contradi~ôes~ devem•:is 

renasci rner1t.o do cornér·=io e das cidades, o 

desenvolvimento das ma nufaturas , a constitui.;:~o dos estados-

naci onai s e a expansão ma ritima , como sendo os princ ipa i s e l e me ntos 

-99-



responsáveis por abrir um novo caminho, cujo sentido se desenvolveu 

exatamente no OP•:•stc• daquele trilhado pela "recai da 

promovida pela Igreja na Idade Média. 

sobrenatural" 

Para quem, como a burguesi~. tinha no comércio a sua principal 

fonte de riquezas, a fragmentaç::~o e auto-suficiência das unidades 

feudais era um sério obstáculo, que só vai ser superado quando C• 

fortalecimento das cidades e a posterior conformaç~o dos primeiros 

estados-nacionais, impuserem-se no contexto de uma outra sociedade. 

Evidentemente, isto n~o se deu de uma hora.para outra. No 

minimo quinhentos anos podem ser contabilizados <séculos XI ao XV>, 

entre C• das cidades e a unificaç~o territorial 

promovida pelos primeiros "estados-naç::ões". ·Neste per iodo os 

burgueses constituiram-se enquanto classe social e,. graç::as às 

riquezas acumuladas com a intensificaç::~o do comércio e às 

perspectivas de libertaç::~o que representavam em rela~&o à .servidão 

medieval~ a burguesia e C• novo sistema de vida apregoava, 

for-taleceram-se. 

(1 século XV portanto, pode ser considerado uma espécie de 

marco para esta ol~t r a sociedade de uma burguesia e 

consequentemente para o enfraquecimento definitivo do sistema 

medieval. Neste século se consolidaram os priraeiros paises e t.eve 

inicio a grande expans~o maritimo~comercial~ tornaria 

praticamente C• mundo inteire•, um "mundo" e• .. .it-1::.peu. <e.e.A> 

Com a incorporao;:~o. ao longo dos séculos XVI,. XVII e XVIII,. 

das terras da África,. Ásia e América ao h•::.rizonte geo9t-áfico dos 

europeus, os vários lugares e sociedades até ent~o dispersos pelo 

planeta,. ir1te9ram-se ao pr•:•cesso que daria ao esta 

caracteristica de espao;:o "mundializado" e ~nico. 
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A escala da divis~o social e territorial do trabalho 

·amplia-se. pela primeira vez. ao nivel do p 1 ar1eta. Realizando-se 

inicialmente a partir das rotas comerci~is que se ~stabelecem entre 

quase todos os cantos do globo, consolida-se, esta nova "geometria" 

mundial, com a sujeiç:~o de quase tudo e todos aos valores da 

chamada cultura ocidental. 

Para a Europa e seu "r1ovo-mundo 11 este per iodo que se estende 

do século XV ao XVII, corresponde ao momento em que o capitalismo 

se afirmou como o principal método de produç~o. Inicialmente 

mercantil, o capitalismo e a sociedade comandada pela burguesia, se 

· conscil idaram defini ti varnente q•-~ando no século XVIII · o adver1to da 

.revc•lu..;:~o industrial deslocou o comércio da condição de. "fator 

estratégico de produç~o~. colocando a ir1dústria no posto de 

comande•. 

Nova sociedade, novas relaç~es de convivência entre as 

pessoas:.- relaç:ões de poder, mecanismos de 

"domesticaç:~o", novas exigências, etc, etc. Enfim, compeem-se mais 

uma vez os fatores da conhecida equaç:t\o ·em cujo resultado ou na 

própria estrutura, tanto faz, encontramos invariavelmente novas 

concepç:~ies de mundo, novos "reconhecimentos" e evider1temer1t.e novas 

natur.ezas. 

Neste novo cont~xto, o conhecimento perde aquele sentido 

expiatório e ~eligioso, através do qual o homem se redime do pecado 

original e recor1ci lia-se corn o mundo, passando a ser antes de mais 

nada, um meio de- contt-ole da natureza, qL,e daqui par-a a frent.e, vai 

ter que funcionar como uma espécie de 

não poderá falhar nem no fornecimento da enorme quantidade de 
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comandado pela burguesia· vai requisitar- nas suas mais diversas 

fases. 

Sob o patrocinio das novas exigências e particularidades da 

sociedade capitalista, as antigas do de 

natureza, teriam que ser necessariamente substituldas. No minima::i 

teriam qL~e ser- abolidas as "t-estriç:ões c1..~lt1...a-ais" qi_~e uma concepç~o 

org~nico-religiosa de natureza, impunham à atuaç:ão do novo sistema: 

restriç:ão cultural, limitando seres humanos. Não se 

mata facilmente uma perfurando suas entranhas em busca de ouro 

ou mutilando seu corpo (~ •• ) considerada 

viva e sensivel, seria urna violaç~o do comportame~to ético humano 

levar a efeito atos destrutivos contra ela''. <•7 > 

Portanto. o periodo cot-respondente à afirmaç~o da sociedade 

também necessariamente ao 

rc•mpirnento do nove• "rnt~ndo rnáqi_~ina" com o •:•bsoletc• "m1_u-1do cir-9ànico 11
• 

E as r-azetes para essa nova imagem podem variar das 

questões ético-morais, apontadas acima, às r~zões mais "pr-osa i cas 11 

exemplo, o fato concr-eto do estabelecimento de uma 

fonteira cada vez mais consolidada, don•:is da 

consequentemente das máquinas e da sociedade, e c•s "donos" de nada, 

Seja como for, o 

posteridade 

"cient.1fica 11
• Nas palc:"'vras de 

11 Tt- atava-s•::!, 
cient.1 fica, 
i nt.e 1 e ctlJa is 

r- ec:1 l mente 
em ql~e 

her-dad•:i 
teólogos e ••• ) ser i c.1 

revolução·teve seu curso e 

de "me•=an i eis ta 11 de 

Bernal, esta revolução pós-medieval 

de uma ver-dadei ra revol1.,1ç:~o 

todo o sistema de pressupostos 
dos Gregos e canonizado pelos 

demolido e substituido por outro, 
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radicalmente novo. uma nova imagem do universo 
quantitativa , atômica, infinitamente extensa e secular 
veio substituir a velha imagem, qualitativa, continua, 
limitada e religiosa, que os escolásticos, mu~ulmanos e 
cristãos haviam herdado dos Gr~gos. O universo hieràrquico 
de Aristóteles cedeu lugar ao universo mecânico de Newton. 
( .•• )Esta substituiç~o era apenas um sintoma da nova 
orienta~ão do conhecimento; este deixava de ser u~ meio de 
reconciliar o homem com o mundo como era, tinha sido e 
havia de ser até ao dia do juizo, para se tornar um meio 
de controlar a natureza através da compreens~o das leis 
ql~e a regem. " <e.e> 

Do ponto de vista da "revolu~~o cientifica'', Newton, 

obset-va Bernal, simboliza a culminância de um F· t,_ •:-t•=es SC• • 

Desempenhando um papel semelhante ao de Aristóteles, Newton foi um 

dos principais responsáveis pela sistematização das formulações que 

ele~ e ainda dentt-o do paralelo possivel com o mundo grego, 

importante assinal~r que esta revolu~~o. além de Newton, também 

teve muitos outros "porta-vozes" cujos papéis desempenhados, até 

roesrno ern t.et-mos da "ousadia", ficc:~rn nada a dever 

exercidos pel•:•s filósofos quando do "descot-t.inamento" do "rnt~ndo da 

natln-eza" na sc•ciedade da pól is grega. 

Além de Newton, poderiam ser destacados~ entre outros, 

Copérnico, Galileu, Bacon,, Descat-tes, como alguns dos 

roais i rnpc•r tantes da chamada "Idade da Revoluç~o 

Cientifica". Coro suas .contribuições estes 

f i l ósç•fos" desenvo 1 ver arn. por vezes em diferentes as 

novas concep~ões de m•-~ndc• exigidas pela burguesia e a r1ova 

sociedade que s~ const ituia. 

De inicio, a concentraç~o de esfor~os deu-se no sentido de 

desfazer a antiga imagem greco-medieval do mundo, para, em sQguida, 

lanç:ar os al icet-ces de uma "nova" nat1_.weza mais adeqi_~ada às 

1exigências desse novo tempo. Segundo Bernal: 
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"A fase inicial da Revolu.;:~o Cientifica foi mais uma fase 
de descriç~o e critica que de pensamento construtivo; este 
viria mais tarde. Primeiro era preciso explorar horizontes 
mais vastos, desalojar a autoridade dos antigos. A pràtica 
e·nt.usiástica das artes e das técnicas f•:•rneceu os 
incentivos e os meios materiais para os progressos da nova 
ciência" 

"( ••• > A combina~ão destas duas vias (técnicas e artes> 
levou tempo a processar-se ep de inicio, s6 muito 
gradualmente se difundiu através dos vàrios dominios do 
conhecimento e da aç~o. Mas, uma vez reunidosp n~o havia 
maneira de deter a combinaç~o destes constituintes, que 
tinha caracteristicas altamente explosivas. A tarefa 
intelectual do Renascimento foi, essencialmente, a 
redescoberta e o dominio do mundo da arte e da 
natut-eza." <E-9 > 

Dessa fase inicial - a do Renascimento-, datam as formulações 

de Nicolau Copérnico (1473/1543), que com seu modelo heliocêntrico 

_de universo promoveu, o primeiro grande abalo nas 

antigas imagens do mundo. Numa espécie de desafio global ao 

geocentrismo aristotélico-ptolomàico canonizado pela Igreja, _ 

Copérnico defendeu a idéia de uma Terra como mais um astro, entre 

muitos outros, a girar em torno do Sol. 

Envolvido no ambiente predominantemente contestador que o 

humanismo renascentista produziu, nesta primeira fase "destrutiva" 

dos padrões medievais,,. Copérr1ico,,. no melhor estilo dos sàbios 

humanistas da época, intuiu -o seu modelo heliocêntrico, recusando a 

intermedia~~o da Igreja na interpretaç~o dos antigos filósofos. 

Estabelecendo:• 1_una espécie de "dié.1090 direto::i" com eos •=làssicos da • 
antiguidade -particularmente Aristóteles-, Copérnico revolucionou o 

modelo de cosmos até ent~o::i aceito, a partir de discordâncias 

puramente estéticas e filosóficas. Essas razões, foram por ele 

me~mo assim expostas: 

"Pare•=e-rne mais fà·=il. ·=rer nist;.o que c•::infur1dir •::i problema 
assumindo um grande n~rnero de esferas, que é o que tém de 
fazer os que insistem em manter a Terra no centro. 
Seguimos as~im a n~tureza, que nunca produz nada em v~o ou 
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supérfluo, preferindo muitas vezes dotar uma causa com 
muitos efeitos.( ••• ) No centro de tudo tem assento o ·Sol, 
entronizado. Neste templo belissimo poderiamas pôr este 
lwninar em melhor posiç~o que essa, de onde tudo pode 
iluminar ao mesmo tempo? E cbm . justiça que lh~ chamamos a 
Lampada, a Mente, o Regulador do Universo; Hermes 
Trismegisto chama-lhe o Deus visivel, a Electra de 
Sófocles chama-lhe O-que-tudo-vê. Assim, o Sol senta-se 
como num trono real, controlando os planetas, seus filhos, 
que à volta dele circulam. A Terra, essa tem a Lua ao seu 
servi~o. Como diz Aristóteles, na sua de Anima-Libus, a 
Lua tem as mais estreitas relações com a Terra. 
Entretanto, a Terra concebe por intermédio do Sol, e 
~orna-se prenhe com o renovo anual."<70 > 

Segund•:• Cas i r1 i • C:opétT1ico foi convertido às teses 

influência das anti9as hipóteses dos 

pitagóricos, particularmente Aristarco de Samos (v. p9. 87) e, nas 

_suas conclusões, maior peso teve "uma forte exigência 'platônica' 

simplicidade e simetria", do que as 

diretas, que apenas marginalmente compunham a sua reflex~o< 71 >. 

Mas , independentemente das razões alegadas ou dos 

trilhados por Copérnico o seu modelo de C•:)Srnc•s :i o 

este "seu" univet-so heliocêntricc• desfet-i•Ã o 

sério golpe à "natut-eza eclesiástica" das sagt-adas escrit• .. n-as e , 

nesse sent.id•:i, tornou-se uma espécie de simbolo t-epresent.ati vo 

desta etapa de "destt-uiç:~o",. que os humanistas promovet-'4.rl\ à favor 

da nova ot-dern. 

Numa s egunda etapa~ a perspectiva de "des alojar a 

evidentemente prossegue, mas men•:>s restrita 

objetivos "destrutivos", cat-acteriza-se por urna maior concentt-aç~o 

d•:>s esfor~os no sentido da construç~o e, s o bretudo consol idaç~o das 

no~as concepç:ões de mundo. Nesta etapa se destacar~o os trabalhos 

de figuras como Kepler, Galileu, Bacon e Descartes. 

(1571/1630), c orn a dernonstraç:~o a s 

órbitas dos pl a n e t as eram e lipticas , ao mes rnq t e mpo ·~w~ d e sfe riu 
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mais um golpe fatal na antiga crença de que os astros realizavam 

movimentos perfeitos -ou seja,circulares-, silenciou també~ a 

principal objei;.:~·:> astr•:mômica à teoria heliocêntrica: a ausência de 

uma ~escrii;.:~o mais ~igorosa das órbitas planetárias, que ainda para 

Copérnico permaneciam sendo circulares. c72 > 

também é possivel perceber mais uma vez,. o 

estabelecimento de urna "comunicai;.:t\o" direta entre os pt-otagonistas 

da "revolui;.:~o mecanicista" e os filósofos da Grécia .Antiga, - isto é,. 

sem a interrnedia~~o da Igreja, pois a associa~~º entre "movimentos 

pet~feit.os" e "cir-cularidade", é res•.~ltado muito mais da idealiza~t;o 

"di vin•=•-eclesiástica" movimentos dos do 

necessat- iarnente,. urna dit-eta das propostas 

"platônicc•-pitagóricas" de simetria e harm•:>nia geométt-icas, uma vez 

que para estas propostas,. qualquer figura geométrica r-egular 

poder ia simbolizar sirnet.r- ia e hat·monia. Seglu-1do Casini, "A passa9ern 

do dogma da circularidade para a hipótese da trajetória 'oval' e 

dest.a para a elipse n~c· é apenas em Kepler,. uma pw-a quest~o . de 

cômputo dos dados. A longa e penosa investigaç~o foi apoiada pela 

certeza inabalável, de inspiraç~o platônico-pitagórica~ de que 

devia haver uma soluç~o,. que os movimentos dos astros n~•:> podiam 

mas deviam corresponder a figuras geométricas 

perfeitas.( •• ~> Também a.elipse , enquanto secç~o de um cone cortado 

por um plano~ respondia efetivamente a requisitos de simetria."<73 > 

Tanto as formulao;:e>es de Kepler,. . como as de Copérnico, 

ganhariam consagraç~o e substituíram definitivamente os antigos 

modelos, q•.Aando Galileu-Gal i lei ( 156411642>,. entre outras inúmeras 

contribuiç:~es, lano;:ou'os pricipios básicos da "din~mica'' e com eles 

finalmente justificou a imperceptibilidade do movimento da Terra, 
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preenchendo a lacuna que ainda obstaculizava a aceitaçl~o 

do modelo copérnico-kepleriano •. 

integral 

Cornbinandci pela pt-irneira vez a 1 ing•-~agem matemática com a 

expe~imenta~~o cien~ifica, em particular a proporcionada pelas 

observaç~es feitas através do t~lesc6pio< 74 >• forrnulo1...1 

diversas "leis" para a natureza,. provando matematicamente m•..1itas 

das intuiç:ões e ilaç~es teóricas de Copérnico e Keplet-. Elaborando 

C•S fundamentos e as leis mais importantes da .mecânica e da 

dinâmica,. respostas que desde a consagraçgo do 

geqcentrismo de Aristóteles e Ptolomeu,. ainda n~o haviam sido 

dadas. Segur1dc• Bet-r1al,. "< ••• >Galileu sentiu que n~o bastava ter 

verificado pela observaç~o a preferência estética de Copérnico; era 

necessát- io também justificá-la,. explicando como era possivel tal 

sistema,. eliminando as objeç~es que a filosofia e o senso comum 

haviam levantado no passado. Impur1ha-se explicar come• era possl vel 

a Terra ter movimento de rota~~º sem que se criasse uma ventania 

colossal em sentido contrário e como é que os corpos atirados ao ar 

n~o eram deixados para trás. Galile•_-1 -prossege Bernal-,. conseguiu o 

que mais ninguém conseguira: formular uma descriçgo matemática dos 

movimentos dos .corpos. 11 <7 e> 

A prin·=ipal •:•bra de Galileu -"Diálo90 Acerca dos i-.ois 

Principais Sistemas de ~undo"-, é considerada o primeiro grande 

manifesto da "rn:•va filosofia", ou da "nova · ciência" <7 E->. Escrita ern 

italiano (portanto n~o no latim clássico dos eruditos> e dedicada 

ao Papa, a irreverência de sua obra,. que prossegue desafiadora do 

começ:o ao fim, materializa o propósito ainda perseguido de 

"desalojar as autoridades",. além, é claro, de tradt~zir para uma 

forma concreta aquilo que Galile~ considerava a 

natureza: a matemática. Segundo o próprio Galileu: 
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"A fi 1 osc•f ia, está t.•::ida cor1ti d.a n•:=ste vasto 1 i vro, qi..~e se 
mantém permanentemente aberto perante os nossos olhos, 
quer dizer, perante o- univ~rso; mas ngo pode ser lido 
antes de termos aprendido a li~guagem nele usada e de nos 
termos familiarizado com os ~aracteres em que està 
escrito. Está escrito em linguagem matemática, e as letras 
s~o portanto tri~ngulos, circulos e outras figuras 
geométricas, sem a compreens~o das quais é humanamente 
imp1:1SSi Vel C:Ompreender Wlla Única palavra" C??> 

Com Gal i lei_~, portanto, fecha-se uma parte i rnp•::ortante do 

circuito em estavam envolvidos os pr·ota9onistas da 

a antiga nei. ttff eza onde t·einavam 

essencialmente C•S aspectos orgâriicos e q•Àal i tati vos, é SL~bsti tu ida 

de forma explicita por uma outra idéia de natureza, onde s6 é 

reconhecido a·~ui lo q•Àe pode s.et· medido ou quantificado atr·avés da 

linguagem matemática: 

''(Galileu> Parte da idéia -preconcebida, sem d~vida, mas 
que constitui a base de sua filosofia da natureza- de que 
as leis da natureza s~o leis matemàticas. O real encarna o 
matemático. Por conseguinte, n~o há, em Galileu, 
afastamento entre a exper1encia e a teoria; a teoria, a 
fórmula, n~o se aplica aos fenômenos por fora, n~o ·salva' 
esses fenômenos, exprime a sua essência. A natureza sô 
responde às pergLu-1tas feitas em ·linguagem matemática, 
porq~e a natureza é o reino da ~edida e da ordem. E se a 
experiência guia assim, 'como que pela mão', o raciocinio, 
é porque na experiência bem conduzida, isto é, a uma 
pergunta bem feita, a natureza revela a sua essência 
profunda, que só o intelecto, aliás, é capaz de 
apt-eendet· . 11 < 7 " > 

filósofos gregos, que os teólogos medievais haviam ,; f echad•::i 11 e . 

substituído pelo livro das 

aberto, mas evidentemente sô poderia ser lido por aqueles que 

dominassem a linguagem e os modelos que os novos tempos exigiam. 

Neste sentido, tem razão Bernal ao afirmar que: "A obra de Galileu 

aparece como a culminação do ataque à velha cosmologia. Dai por 
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diante esta desaparece sem alarde e todos os astrónomos passam a 

utilizar o modelo copérnico-kepleriano do sist~ma solar.••< 7~> 

Este "falecimento silencioso" da v~lha cosmologia, no entanto, 

n~o se concretizaria sem a contribuiç~o de pelo menos mais dois 

"porta-vozes" desse nc•VC• rn•.~ndi:·: Bacon ·e Descartes. 

de Galileu e igualmente protagonistas desta segunda etapa da 

revoluç~o mecanicista, ambc1s, independentemente de passiveis 

divergéncias, das contribuiç~es "técnicas" partici..~lares, 

construiram sobretudo a necessária argumentaç~o e fi..~ndamentaç~·o 

filosófico-conceitual da nova natureza. 

Em ot~t- t-as palavras e ret.omando a fig1...n-a -"l.ivro da t·1atureza 11
-

há pouco utilizada, poderíamos afirmar: quando Newton escrevesse o 

~ltimo e conclusivo "capitulo" desta nova nat.ut-eza, que as 

formula~ões particulares de Copérnico a Galileu foram construindo, 

já as encontraria fundamentadas na perspectiva de uma vis~o geral 

um texto -produzido em co-autoria por Bacon e Descartes-, 

tornaria toda a produ~~o de conhecimentos dos "novos f i 1 ósi::•fos", 

tão acessivel e respeitada como os prestigiados livros de 

literatura que em suas épocas se produziram e obtiveram grande 

sucess.c•. 

Francis Bacon (1561/1626) foi uma espécie de ideólogo déssa 

nova "naturez~ mecênica''. Ninguém mais do que ele colocou de forma 

tão explicita o papel 

natureza. Para ele a 

que os tempos modernos reservavam para a 

investiga~~º e o conhecimento fi losófic•:•s 

re'al izarn sua pr iri'cipal t .arefa, ciuandi:• conferem ao homem poder S•;)bre 

a t"1atureza, ist.o quando se tornam instn..imentos d.:· 

restabelecimento do ''Imperiurn Hominis" sobre todas as coisas. Essa 

idéia -dominio do homem sobre a natureza-, que i ris i stentement.e 
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divulgou, encontraria _ uma via de plena realiza~~º nos métodos 

exclusivamente indutivos e emp~ristas dos quais Bacon foi l~m 

ardoroso defensor, pois segundo afirmava, a ''natureza é um Proteu, 

que só revelará os seus segredos através de 'provas·, • tor·rner1tos • , 

manipulações e e x periências.••ceo> Segundo Fritjof Capra: 

"Os termos ero que Bacon defende1..1 esse r1civi:) métc:•do ernpiric•::i 
de investigaç~o eram n~o só apaixonadcis rnas, corn 
frequência, francamente rancorosos. A natureza, na opini~o 
dele, tinha que ser 'escravizada'. Devia ser 'reduzida à 
obediência', e o objetivo do cienti s ta ~ra 'ex trair da 
natureza, sob tortura, todos os seus segredos·. Muitas 
dessas imagens violentas parecem ter sido inspiradas pelos 
julgamentos de bruxas que eram frequentemente realizados 
no tempo de Bacon. Como chanceler da corcia no reinado de 
Jaime I, Bacon estava intimamente fa~iliarizado com tais 
denúncias e libelos; e, como a naturez a era cornumente 
vista como fémea, não deve causár surpresa o fato de ele 
ter transferido as metáforas usadas nci tribunal para os 
seus escritos cientificosC ••• >. 

"O antigo - conceito da Terr·a como m~:e n•-~t.r iente foi 
radicalmente transformado nos escritos de Bacon e 
desapareceu por completo quando a revoluç~o cientifica 
tratou de substituir a concepção orgânica da natureza pela 
metáfora do mundo corno uma máquina. Essa mudan~a. que 
viria a ser de suprema importancia para o desenvolvimento 
subsequente da civilização ocidental, foi iniciada e 
completada por duas figuras gigantescas do século XVII: 
Descartes e Newton."< 81 > 

De fatc•, será com Renê Descartes ( 15'~6/ 1650) que a 

racionalidade mecanicista experimentará um dos se1...1s maiores 

impulsos. Será uma espéc ie de "inicio" da finalizaç~o daquele 

Descartes é talvez o principal responsàvel pela substitui~~º 

da·=1Ue 1 a " fé cega" da r e 1 i 9 i os idade rned i eva 1 c i r c•-~nsc r· i ta n•.un rn•..fndo 

limitado e organico, pela "fé" -n~o menos "cega"- na ciência, 

raz~o e nos seus poderes ilimitados, ou pelo menos t~o i 1 imi tad•::is 

quanto o próprio mundo na sua inf ir1i ta <"indefini da"> 

"O m•-~nd•:• de De scar·tes é um m•..fndo ma temático 

ri g ida me nte uniforme , um m~ndo de geometria - r e ifi c ada, 
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nossas idéias claras e precisas nos dão um conhecimento evidente e 

certo. Ngo hà nada neste mundo matéria e movimento; 1:.u, 

a matéria .idêntica a espa~o ou extens~o; não há nada senão extens~o 

e movimento. Com Vescartes, -prossegue Koyrê-, a infini t•-~de do 

m•-~ndo parece assim estar est.abelecida de manei t-a l iqt-'ida e 

i nd i sc•-~t i ve 1 • " < ie2 > 

O•...i seja, afastar toda e qualquer 

cultural'' limitativa da a~ão humana sobre o planeta, · se completava 

em Descartes. Com a idéia de "mundo infinito'', conclui-se a trama 

que os protagonistas da revolu~ão mecanicista vinham tecendo desde 

Tais protagonistas, no papel de "•=aixa de t-essonà:ncia" das 

exigências de realizaç~o e consolidaç~o da sociedade 

efetivamente produziram a nova natureza requisitada, de 

pelo menos três formulações que podem ser consideradas bàsicas para 

heliocentrismo de Ptolomeu; o novo papel reservado ao conhecimento 

substituindo as idéias de contemplaç~o ou de 

reconciliaç~o. pelas de dominio e intervenç~o, no melhor estilo 

fim, a . infinitude d·:;:, cosmos, mesm•:i sem 

afirrnaçõe~ explicitas, nos foi legada principalmente por Descartes. 

Tais eram sem d~vida, os requisitos bàsícos para afastar 

restrições "reli9ic•sas", "mc·t-ais" e "éticas" que irnpedit-iarn a nova 

sociedade de agir, caso ainda se mantivessem os limites de um mundo 

extens~o, diretamente "gerido" e 

pr6duz~~o por Deus, como nos afirmou Carolyn Merchant ao fazer sua~ 

referências à derrocada da imagem da Terra como "m~e nutriente"(v. 

nota 67, pg. 102>. 
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Na Sl~a p r i nc i pa 1 obra - "I> i seu r sa:• t:io Métod•:i 11 
- , p1...1b 1 i cada em 

1637, Descartes expôs e defendeu o método analitico-dedutivo como 

~nica forma de se atingir o conhecimento de algo, ou de se produzir 

as "cet-t.ezas e verdades· que caracterizam q1...ialquet-

cient.i ficc•". <v. ncita 2, pg. 47> 

Para Descartes e seu método, das ·:n-andes divisões 

material", 

matéria/espírito-, às "peql~enas" divisões solicitadas pelos mais 

prosáicos objetos sobre os quais um pesquisador se debru~a, nada ·s~ 

poderia conhecer, sem que de fato antes se procedessem as devidas 

análises (separações) das partes qi_~e 11 nat1...1r a lmente" consti t1...1iam 

tais objetos. 

O método cartesiano virou sinônimo de método cientifico, a tal 

ponto que ainda hoje dificilmente se reconhecerá como sendo ciência 

qualquer procedimento que .não obede~a a receita de separaçgo, 

hierarquiza~ão de fatos, deduç~o e comprovação de hipóteses. 

Portanto é principalmente a Descartes, que a ultra-especializada e 

ultra-compartimentada ciência moderna, deve prestar o seu maior 

Tributo esse, do qual também ngo poderá se omitir toda postura 

chamada ou não de cientifica, que se acredite como possuidora ou 

"objetivas" que a 

natureza, ou qualquer outra coisa do chamado mundo material, revela 

com exclusividade apenas aos que analiticamente conse 91...1 i r em 

deduzi-las. 

As contribui~ôes de Descartes, no entanto, não se limitaram às 

formula~ões metodológicas. A metàfora de Galileu por exemplo, com 

a geometria analitica de Descartes, ultrapassou o seu sentido mais 

metafórico para concretizar-se nas figuras geométricas, 
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planos -"cartesianos"- das a*issas e das ordenadas, conferem à 

quaisquer formas da natureza, a equa~~o e a representaç:~o que lhes 

s~o correspondentes, sejam ~las retas, pat-áb•::>las, elipses, 

hipéf'boles, etc: ~·o uni verso cartesiano ( ... ) é a geometria 

realizada."c 93 > 

Tudo isso -dos procedimentos "técnicos" aos 

tinha para Descartes o propósito declarado de forrnular uma 

descr i~~o objetiva da natut-eza. O q1..1e era perfeitamente possi vel e 

alcan~ável. porque os diversos "mundos" das ·"grandes 

divis~es'' n~o se confundiam, mas principalmente pelo fato de que a 

natureza,. para ele, "nada mais é d~ que uma mâquina perfeita 

submetida a leis mecânicas e~<:atas", sobre a qual,. baconianamente., o 

poder humano haveria de se so~repor. 
, 
E o que nos afirma o próprio 

[1esca t- t.es: 

"( ••• > tt\o logo adquiri algumas noç:tSes gerais relativas à 
Fisica, e, come~ando a comprová-las em diversas 
dificuldades particulares, ( ••• > julguei que r1~0 podia 
mantê-las ocultas sem pecar grandemente contra a lei que 
nos obriga a procurar, ·no que depende de nos,. o bem geral 
de todos os homens. Pois elas me f iz~ram ver que é 
poss 1ve1 chegar a conhecimentos q•-~e sejam rnu i to úteis à 
vida, e que,, · ern vez dessa Filc•sofia especulativa q1_~e se 
ensina nas escc1lás, se pode encontrar uma outra pràt.ica, 
pela qual conhecer1d•::> a forç:a e as açl!ies do fogo, da água, 
de• ar, dos astros, dos céus e de todos os outros cc•rF·os 
que nos cercam t~o distintamente como conhecemos os 
diversos misteres de nossos artifices, poder1amos 
empregá-los da ~esrna maneira •:?m todc•s os us.::is para •::is 
quais s~o próprios, e assim r1Cts tornar como que senhores e 
possuidores da natureza. 11 <94 > 

Corno dissemos há pouco, Descartes "iniciou" a conclusão de um 

nc• . ent.ant.•:i,. caberia Isaac Newton (1642/1727> 

completar. 

Combinando as leis formuladas por Kepler com a dinâmica de 

Galileu, e o indutivismo experimental de Bacon com o analitismo 
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dedutivista de Descartes, Newton foi o grande sintetizador 

sistematizador de todas as formulações que, a 

Descartes, concorreram para a constituição da "nat1_.u-eza-mecàni ca". 

Urna espécie de 11 ar i st.•:'.:•t.e 1es 11 da nova et· a, Newton realizou e 

comprovou a idealização cartesiana, demonstrando com sua Teoria da 

Gravita~ão Universal, que o mundo era de fato •.una 

As formulações de Newton, incluindo sua revolucionària e 

inovadora matemática -o cálculo diferencial<ee>-, foram por ele 

expostas · naquela que é considerada sua principal obra -Philosophiae 

Naturali s Principia Mathematica- publicada em 1687. A 

dos Principia, como a obra é usualmente chamada, L • 
i: assim descrita 

pot· BetT1a 1: "E·~t.e livro, no seu desenvolvimento implacável de um 

argumento fisico, não tem outro que o iguale em toda a história da 

ciência. Do ponto de vista matemático, apenas se lhe podem comparar 

os Elementos. de Euclides; na sua visão fisica e nos seus efeitos 

sc•bre as idéias, só lhe ê comparàvel a Oriqem das Espécies, de 

narwin •.• li <19e> 

Com os Principia, muitas das questões e explicações 

matemáticas e fisicas que os antecessores de Newton haviam apenas 

i ni e i adi:•, ou int1.~{do idealizado, St-4as definitiva.s 

r-esF1 •:•st.as. O pr i nc i pc:d • objeti vc• C• de demonstrar 

todo o sistema de mundo s e mantinha gra~as às propriedades da 

"gravita·;:~o 1...1niversal" sentido, pt· i mum móbi le 

s•-~bst i tu 1 do 

pela mecênica da atraç~o ou da repulsão entre os corpos, uma lei 

nat•.H-c:1l relativa mente simples, que prescindia da 

continua d e qualquer aparato divino para manter 
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movimento. O próprio Newton é quem nos explicita tais objetivos na 

introdu~~o de sua obra: 

"Proponho este trabalho como princlpios matemáticos da 
-filosofia, já que o principal problema da filosofia parece 
ser este -investigar as forças da natureza a partir dos 
fenômenos do movimento, e depois, - a partir dessas forças, 
dem•:•ns t r ar 
derivar e• 
espécie de 

os outros fenômenos; ••• Gostaria ~ue pudéssemos 
resto dos fenômenos da natureza pela mesma 
raciocínio a partir de principias mecânicos, 

pois sou levado por muitas raz~es a suspeitar que todos 
eles podem depender de certas forças pelas quais as 
particulas dos corpos, por causas atê aqui desconhecidas, 
são ou mutuamente impelidas umas para as outras, e 
convergem em figuras regulares, ou são repelidas e 
afastam-se umas das outras. Como estas forças são 
des•=or1hecidas, os filósofos, até agor-a,. têm tentado,. em 
vão, investigar a natureza, mas espero que os principies 
que aqui proponho possam oferecer alguma luz sobre este 
assunto ou um método mais verdadeiro de filosofia."< 97 > 

dai. isto:) é,, da conclt~sg(o da ·:abra newt.oniai--.a, 

quaisquer das manifestações fisicas -dos movimentos à 

queda dos corpos, ou da imperceptibilidade da rota~~º da .T~rra ac• 

vôo dos pâssaros- tudo passou a ter uma dada pela 

"gravidade" e pelas leis da nova f lsica: "Na mecânica 

todos os fenômen•::is fisicc•s estão reduiidos ao movimento de 

particulas materiais, causado por sua atraç~o m~tua, ou seja,, pela 

força da gravidade."<ee> 

Mas, n•:•s Principie>., além de e:x:por e ftu-1damentar sua "Lei da 

Ekavi taç~o Universal", • Newton dedicou-se partic•...1larmente na 

primeira e segunda partes exame do movimento 

corpo~, estabelecendo com a ajuda de seu inovador método de 

cálculo, as principais leis e equaç:~ies desse movi rnent.::>. Com elas.,. 

os antigc•s pontos de vista de um mundo estático, onde o rep.::1uso é o 

"est.adc• natut-al" da matéria e os movimentos só se mantêm pela 

apl ica.;:~o de uma força.,. d~o 11.. .. 19ar a uma o•-~tra concepç~o. onde tanto 

repouso como movimento podem ser considerados estados inerciais que 
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só se aiteram quando sujeitos · a uma forç:a qüalquer. Ou seja, para o 

·caso de um corpo em movimento, a aplica~~º de uma fo~ç:a 

ou diminuiria sua velocidade, e, P•::>rtant.o, a "rnanr_~t.en.;:tto" do 

movi~ento original (desprezados, é todos os atritos>,. 

prescindiria da atua.;:~o de qualquer forç:a. Isto é, para o 

equilibrio dinêmico de Newton, situa~~es de repouso ou de movimento 

não dis•=riminam "estados r1at.i ... u-ais" de "esta dos poten•= ia is" , 

afirmaria Aristóteles, por exemplo. Neste sentido tem razão Bernal, 

ao afi nnar que: 

"Newton estabelec~u. de uma vez por todas, um ponto de 
vista din~.rnico do uriiverso, em vez· do pc•r1t•:• de vista 
estático que satisfizera os antigos. Esta transformação 
combinada com o seu atomismo, mostrou que Newton estava em 
harmonia inconsciente com o mundo econômico e social do 
seu tempo, em que a iniciativa individual, onde cada 
homem tinha de merecer o que ganhava, estava a substituir 
a ordem hierárquica dos periodos clássico e feudal, onde 
cada homem conhecia o seu lugar."< 9 '> 

O homem deixou de 11 ci:,t·1hecer o seu lugar",. 

sociedade mudou a geogt·afia de• mundo e,. é ·=laro,. de sua natureza,. 

pc•is in•=onscient.ement.e o• .. ~ n~o, a verdade é q•-~e essa "harmonia" - a 

que se refere Bernal-,. entre a nova imagem da natureza e as 

exigências requisitadas pelo novo relacionamento dos homéns 

si, é •...tm fato. 

A rigidez hierát·quit:a e o determinism•::o dos l•...tgares,. n~o tem 

mais espaço num planeta que,. embalado pelo processo de "s•...ibvers~o" 

liderado pela burguesia e sob o si ·:inr.:• da expans~o do mercado,. se 

"m•...indializava". Neste ccir1t.ext.o,. r.:•s antigr.:•s "ll~·:iares" teriam 

perder, necessariamente,. leg i ti mi dad•:;1! e t·econhec i mento. o 

"novo mundo" implantava sua própria espacialidade,. cujo equillbrio 

impunham uma dinâmica que necessitava para sua 

"opera•;:~o" e "controie " cotidianos, basear-se num paradigma 

-116-



permitisse urna exata e perfeita manipulaç~o, dependente apenas da 

"ci:1mpeténc ia" 01...1 da iniciativa do operador. até 

poderia i=· ,- c••=es s.•:J, mas apenas no "longinquo" e 

"impL,lsos iniciais" <" 0 >. º'-' seja, 

a "estc..r-" subordinado a detet·rnina.;:t;es mais tert·enas e cotidianas. A 

parte evidentemente 

E o "~" dos teólogos medievais foi 

s1.,bsti t•.,ido pel•:• "estat·" da fase heróica da burguesia e, é claro, 

por todos os outros verbos que esta condição pressup~e, tais corno, 

A natLn-ezc.. efet i varnent.·e dei ::<O'-" de ser a "rn~e n1.,tt· i ente" e 

dadivosa de outros tempos. Graças à mec~nica de Newton, passou a 

geometrizada 

por Descartes, que qualquer e manipular, desde, 

conheça as re·:iras de se1..' funcionamento, ou seja, 

método de Descartes e as equa.;:ões da fisica newtoniana. 
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7. O EVOLLICIONI:SMO E A "NATUREZA LIBERAL" 

Ao cor1strui r.mos a nossa "Ge•:>grafia da Natureza,;,. estamc•s 

sobretudo perseguindo ("mapeando"> os "lugares" que cada uma das 

sociedades reservou para os seus integrantes,. pois sem isso não é 

possi vel perceber qual o "lugar-'' r-eservado também para a natureza. 

À medida ea q•-~e os novos ambientes são produzidos pelas novas 

relações sociais e culturais, modificam-se também os "limites" dos 

mundos particulat-es que cada urna das sociedades reconhecerá com•:> 

fazendo parte do seu universo. E a percepç:ão destes "limites" 

condir;::ão básica para se "descobrir" as naturezas de cada um destes 

rni_~ndc•s, pois, n~o é demais repetir-, "do uni verso todos conhecemos 

aqui lo que reconhecemos como fazendo pat-t.e dele" • . 

Destes universos reconhecidos, ou até mesmo idealizados, s~o 

eleitos os modelos que, geralmente por analogia, servir:lq de base 

para os diversos paradigmas adotados por cada um dos mundos 

particulares que a produ~ão cultural dos homens já construiu, ou 

ainda construirá. Por exemplo, no universo primitivo a analogia 

possível baseava-se no "eu-comunitário", · como ünico m•::>delo · de 

e::<istência reconhe•=ido e admitido, ser1do assim hornem e r1at•Ãre:za n~•=• 

se distinguiam; jâ no mundo da p6lis gt-e9a, a "descoberta" do 

individuo, em meio à consolida~:lo das diferen~as sociais7 dos 

mecanismos da isonc•mia e da democracia,. permitiram, por analogia, o 

descortinarnento da alteridade natural; e, em outros momentos, esta 

natureza "descoberta" integrou, durante largo:. periodo os cânones da 

Igreja -"alter eg6" da sociedade medieval-; ·ou ent~o foi promovida 

à condi~~o de "máquina", quando as manufaturas e os mecanismos 

produzidos pela m~o do homem, e n~o pela m~o de Deus, foram eleitos 
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como modelos mais adequados para os pr6positos de secularização da 

nova soei edade b• ... n-9uesa. 

Mas da espacialidade que elegeu a máquina como modelo de mundo 

-consagrada· nas formulaç~es de Newton e Descartes-, atê chegarmos 

aos tempos atuais, as novidades introduzidas pelo aprimoramento da 

sociedade burguesa, partic~larmente a partir XVIII 

-Revc•lução Industrial-, cor1duzir-am à adoção de um novo modelo que, 

mais uma vez, promoveriam uma importante e revc• l • .. ~c i oná r ia 

"movirnenti:1ção" nas concepções de• mundo e sua natut·eza. 

Tal li revolui;:~c·" ocorreu a pat·ti r da ascens~o de· paradigma 

mui tos d•::os pr i n•= i pais fundamentos da 

revoluç~o mecanicista e apesar dos muitos golpes recebidos pelas 

mais recentes formulações, sobrevive até hoje. A esse propósito, 

Collingwood nos chama a atenção para o ineditismo da analogia ern 

q1 .. ~e se baseou C• r1c•vo modelo de mundc•: "A moderna cosinologia,. 

as suas predecessoras; é baseada numa analogia. O que tem de novo ~ 

q~e essa analogia é inédita. Enquanto a ciência r1atural grega se 

baseava na analç.gia entre a natureza comei um macrocosmo e o •···:::imem 

corno um microcosmo,, à. medida que o homem se revelava a si próprio 

através da autoconsciência; enquanto a ciência natural da 

Renascenç:a era baseada na analogia entre natureza como obra de Deus 

e as máquinas-como obra ~o homem e ••• ) a moderna visão da natureza, 

que começa a tomar forma em fins do século XVIII e desde ent~o se 

tem cons•:::il"idado cada vez mais até os nossos dias, é baseada 

analc•gfa entre os processos do mundo natural'· estudados pelos 

cientistas da natureza, e as vicissitudes dos problemas humanos, 

estudadas pelos historiadores."<91 > 

A teoria da evoluç:~o de Charles Darwin (1809/1882) tornada 

." públ 1 ica em 1859 com S'""'ª famosa obra "Origem das Espécies", pode 
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ser considerada uma epécie de marco desta nova "revoluç:::lo" nas 

concepções de natureza. 

Com o "Origem" Darwin cumpre mais uma vez o ~ap~l reservado 

àquelas figuras que, sensiveis às particularidades e às novas 

exigências de seu tempo, s~o capazes de realizar através de uma 

sintese, sem d~vida genial, a sistematizaç~o de um conjunto de 

produzidas por diversas pessoas, mas que 

reunidas s~o capazes de dar- sustentaç~o e "estatuto definitivo" à 

nova concep.;:~o do mundo e da nat1 .. u-eza que se está requisitando. 

Lembrando assim, o papel já desempenhado por um Aristóteles ou por 

um Newton em suas respectivas épocas. 

Como sabemos, a idéia de uma natureza que evolui. r1~0 se 

tratava exatamente de •..-1ma . novidade, nem foi introduzida por Darwin 

(v. nota 4, cap.II, pg. 13). Desde o século XVI, quando o 

anatc•mist.a francês Jacob Sylvius percebeu mudanç::as evol~tivas no 

or9anismo humano, atê o começo do século XIX, quando os geólogos 

desenv•::il verarn veementes defesas da idéia de evoluç:~o e a apl icar-arn 

para explicar a dinâmica das estruturas terrestres, vários outros 

estudiosos ern mc•mentos diversos jâ haviam admitido esta idéia de 

uma "natureza-evolutiva", corno por exemplo o naturalista francês 

<1707/1788> e o próprio avo de Charles~ Erasmus 

o famoso bi6log6 • ~Tean Baptiste 

< 1744/1829), reconhecido corno um dos pr in•=ipais inspiradores do 

próprio Darwin, a quem, no entanto, caberia a realizaç:~o da grande 

sintese consagradora da mais r1ova idéia de natureza. Como foi 

reconhecido inclusive por aquele que é consideradc• um dos "pais 

eclipsados" - "a sc1mbra de Darwin" «92 > - da te•:::ir ia da sele.;:~o 

natural: o biólogo inglês Alfred Russel Wallace (1823/1913). A esse 

.Propósito Wallace7 ern corr-espc•ndência coro D~rwin, afirmou: "Em 
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relaç~o à teoria da seleç~o natural em si mesma, manterei 

vossa e exclusivamente vossa. Vós trabalhaste-la em 

muitos pontos em que eu nunca pensara anos antes de ter tido L'm 

raio de luz sobre o assunto e o meu artigo nunca teria convenc: i di:• 

ninguém, ou seria notado 

enquanto o vosso livro revolucionou o estudo da história natural e 

cativou os melhores homens da presente época."<~3 > 

De fato, além de reunir • . .una massa de provas m•..ii tas vezes 

as de de se•.Às at·1t.e•=ess•:•t'"es, 

contemporaneos, Darwin trouxe suas teses a p~blico num ambiente 

num momento dos mais propicias. 

Para a sociedade burguesa de meados do século XIX, nada seria 

mais conveniente do qL'e a "descoberta" de '-'ma "nat.•.ireza-1 i bet· a l", 

isto res•.ü tante de um lento progresso onde na 11_.rta 

pela existência, os mais fortes e mais bem adaptados sobreviveriam, 

ao passo que os mais fracos desapareceriam, via "sele~ão 

como em sint.ese defendia a tese darwinista. 

Analeigicarnente esta 

natureza "sociomorfizada", assim o lema do ideário 

predeirninante no século XIX -"a fé no progresso"- e também, é claro, 

idéias cc•rno se• _ _.s 

realiza~~º• ou de "seleç~o". E a luta 

politica, inaugurada pela etapa industrial, coroar-se-ia, dessa 

forma, pela vitória do paradigma evolucionista, ou, o ~ue dà rio 

mesmo, pela predomin~ncia do imaginário liberal. 

Convêm, no entanto, detalharmos um pouco mais o processo 

e, conseq~entemente, 

desgaste da antiga imagem mecânica, que Newton consagrara cerca de 

dois séculos antes periodo de 
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transcorrido entre os séculos XVII e .XIX. que as sociedades atuais 

consolidaram a s•...ia face moderr1a,. isto é,. a ir1dustrial. 

A consagra~~º da ind~stria como principal centro din~mico das 

relações sociais e ~conOmicas, bem como as transformações que isto 

acarretou em todo o planeta, sgo fatos que revestem esta etapa de 

desenvolvimento da sociedade burguesa completamente 

distinta daquela que se desenvolveu ria chamada fase mer·cant i 1. 

O nivel das transformações entre uma "etapa" e outr-a foi de tal 

monta que alguns estudiosos, com os quais concordamos, consideram 

mais correto distingui-las em sociedades Ce n~o simplesmente em 

fases) diferentes, denomir1andea de t:api tal isrno · propriamente dito 

apenas aquele que emergiu da Revolu~~o Industrial do século XVIII. 

Karl Marx e Friedrich Engels,. que compartilham desta vis~o,. ao 

lani;:arem o se•...1 "Manifesto do Partido Cc1mut1ista" em 1E:4E:, p1::ar·tanto 

inglesa do processo de 

revolui;:~o industrial, assiro se referi t·arn às caracteristicas da 

"nova" sociedade ir1au9•...1rada pot- este processo: 

11 C ••• > Uma rev•:ilui;:ão continua r1a prod•...ição e uma incessante 
convulsão de todas as condiçõe·s sociais, em meio à 
inseguran~a e à agitação permanentes, distingue~ a época 
burguesa de todas as demais. Todas as rela~ôes sociais 
antigas e cristalizadas, com suas cren~as e idéias 
vener·adas dt~rante sécLüc1s, se dissolvem; as novas 
tornam-se velhas antes mesmo de se ossificarem. Tudo que é 
sólido e estável se evapora,. tudo que era sagrado é • profanado,. e os homens são obrigados finalmente a encarar 
com serenidade suas condi~ões de existência e suas 
rela~ões reciprocas.( ••• > A burguesia, com seu dominio de 
classe de apenas um século de existência, criou forças 
produtivas mais numerosas e colossais que todas as 
gerações passadas em c•:injunto. A st~bmiss~o das f•::wças da 
natureza, o emprego das máquinas, a aplicação da quimica à 
ind~stria e à agricultura, a navegação a vapor. as 
estradas de ferro,. o telégrafo elétrico, a exploração de 
continentes inteiros,. a canaliza~ão·dos rios, populações 
inteiras brotando da terra como por encanto -que século 
anterior teria suspeitado que semelhantes forças 
prc•dutivas estivessem adorme•=idas no seio d·:i trabalh•:::i 
social?"<., .... , 

-122-



Este "Manifesto" foi publicado num ano especialmente importante. 

A onda revc•l•...1cic•r1ária ql~e desde a Revoluç:~o Francesa <final do 

século XVIII> varria quase toda a Europa7 atingiu seu ãpice neste 

qi.~and•:• grandes mani festaç::ões pop•...ilar-es colocaram ern 

choque7 e pela primeira vez de forma contundente7 os interesses da 

burguesia e os da nova classe social que o capitalismo 

criou: o proletariado. 

industrial 

Em todos os embates a burguesia e seus projetos saíram 

vitoriosos7 mas o proletariado se revelou como uma força pol1tica7 

cujos interesses próprios e contraditórios em relaç:~o aos do 

capital7 passariam a ser parte integrante dos cenários de todos os 

.acontecimentos que se verificar~o dai para a frente. 

Entre os trabalhadores configurou-se um campo 'fértil para o 

crescimentc• das idéias socialistas7 que pregavam um mundo de. 

igualdades e sem marginalizados de qualquer espécie. Mas 

evident.ement.e7 as idéias que predominavam· na sociedade eram o•...itras. 

Se o poder era da burguesia7 eram suas as idéias que prevaleciam. 

Estas idéias -as do liberalismo burguês- já haviam tido um 

papel importante quando a bur-guesia opôs às amarras do mund•::> feudal 

a sua pregaçã•::> _de um "mundo · Iivre 11 7 uma vez q1~ sem liberdade n~o 

havia com•:. realizar o comércio7 ou usufr-uir. das benesses que a 

atividade merçant.il propl!trcionava. Mas agora no posto de comando da 

soei edade · i nd•-~s t.r- ia 1 , a pregaç:So liberal-burguesa perdia o se•...1 

caráter de contestação, assumindo o papel de principal discurso da 

ordem e especialmente dirigido cor1t.n:, as propostas socialistas · de 

coletivizaç:tio e de igualitarismo. 

Contra a pre•:.:iaç~o dos social istas 7 a ide•::>logia 1 iberal se 

afirmava com base na idéia de que é justamente na desigualdade7 

estimuladora da concc•rrência, que reside o principal segredo do 
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progresso e da evolu~~o de qualquer sociedade. Sem desigualdade, 

afirmava-se, r1:-io haveria concorrência e.. portanto, não se 

estabeleceria o que, ent.endiment.o 1 iberal, é 

prinç:ipal mecanismo de progresso, pois, através da emulaç~o 

estabelecida, só seleciona os melhores empr·eendedi:1t·es, corno 

"naturalmente", ao desenvolvimento, por· ca•...isa da 

estimula~ão que tal mecanismo oferece a sempre mais 

aprimorados investimentos. 

Os socialistas, evidentemente, argumentavam de maneira 

afirmando que a desigualdade social era frut.o do 

ceirnc• exernp 1 o, acer1avaro com o 

acontecido na maioria das popula~ões da ~frica, ~sia e 

q1_.1e S•~• si tuc ... ;:l!:ies de fome e misé~ia, a partir 

momento em que foram integradas ao circuito do mercado mundial. 

Mas polêmicas à parte, e• impc•rtant.e é per·ceber q1...1e ai est.~c· os 

ingredientes básicos da nova ambientaç~o que, 

XVIII e · especialmente no XIX, contribuir~o para produzir novas 

concep~ões do mundo e, ê claro, Entre eles -os 

ingredientes- destacam-se: a agudizaç:~o da luta de classes .• o 

antagonismo crescente capital e trabalho, as idéias 

socialistas, a consolidação do capitalismo industrial e, sobretudo, 

o predominio .do ideério. liberal com sua recei~a de progresso e 

evo 1 u·;:~o. 

Num ambiente assim. são óbvias as exigências de 

nâo 

evolui e n~o progride~ no máximo funciona: 

11 Di:•mir1ad•:J pela idéia de pr•:•·:iress•:•, 01..1 evol1...iç~o. q•...ie deriva 
do principio de que a história nunca se ~epete, o 
pensamento r".:•dert-.o conside.ra o mundi:· da natt~reza . como •...im 
segundo mundo em que nada é repetido, ·Um segundo mundo de 

-124-



progresso,. pela constante apario;:~o de coisas novas.< ••• > 
Alg•:::> que está em desenvolvim•::anto pode criar máquinas mas 
n~o pode ser uma máqt~ina. Portahto,. segundo a teoria 
evolucionista,. pode haver elem~ntos mecânicos na natureza 
mas a natureza n~o pode ser em si 
pode ser descrita nem como um 
descrita em relao;:~o a algumas de 

. mec~n i cos. · 

mesma uma máquina, e não 
todo nem completamente 

s•..fas partes, e~ termos 

"Uma máquina é essencialente um produto acabado ou um 
sistema fechado. Antes de est.ar acabado n~c· é urna máquina~ 
Enquanto está a s~r criado n~o funciona como uma máquina; 
só pode fazê--lo dep•:::>is de estar completo; portanto,. nun•=a 
pode desenvolver-se,. pois desenvolver-se significa vir a 
ser aquilo que ainda não é (como,. por exemplo,. um gato 
pequeno h"ta pat-a chegar a ser gato ad•-Al to>,. e urna máq• .. dr1a· 
em estado incc•mpletc• n~o pode funcionar ·para se tot-nar 
seja C• que for. A única espécie de m•.Adano;:a que urna má·=t•-.sir1a 
pode provocar em si mesma ao pôr-se em funcionamento é 
ficar estragada ou gasta. Isso n~o é um caso de 
desenvolvimento, pois n~o se trata de uma aquisiçKo de 
quaisquer funç:ões novas; é apen~s uma perda das antigas 
funi;;::ões. " <9eJ> 

Cerca de dez anos após a · pi_~bl icao;::~o d•:• "Manifesto" de Marx e 

Engels, que se transformou em simbolo concreto de ameaça à ordern . 

evidentemente, à sua de mundc•.,. . Darwin 

encat·reg•::ou-se de "oficializar" aquele "seg•...ind•::i m•-~ndo" da natureza a 

q•.Ae se referiu Col l ingw•:•od,.· consagrar1do o "progressismo" liberal 

come• paradigma da n•::iva cosmologia. 

Segundo Stephen ~T. •:iould: 

"D~ fato,. acredi t.eo q1...ie a teoria da sele~ão natural deveria 
ser vista como urna e~<tensa ar1alogia -quer consciente quer 
inconsciente por parte -de Darwin, isso de fato já não sei
ern t-o; l aç:â•:• à ec·~norn ia d•:. 1 ai ssez f ai r e . de Adclm Srn i th. A 
essência do argumento de Smith é um paradoxo de tipos: se 
dese.Jam uma economia ordenada que forneç:a beneficic•s 
mâximos a todos.,. então dei>~em os individuos competir e 
lutar pelas suas próprias vantagens. O resultado, ap•!:•s 
separaç:ão apropriada e elimina~ão dos ineficientes.,. será 
um regime estável e harmQnioso. Aparentemente,. a ordem 
surge naturalmente a partir da luta entre individuos,. e 
n~o de principios predestinados de controle mais 
elevad•::.. < ••• > 

"A teoria da seleo;:ão natural constitui urna transferêr1cia 
criativa para a biologia do ar9ument6 básico de Adam Smith 
a favor de uma economia racional: o equilibrio e a ordem 
da natureza n:ío surgem de um controle externo (divino) 
mais elevado ou a partir da existência .de leis operando 
diretamente sobre o todo,. mas sim a partir da luta entre 
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individuc•s pelos seus próprios beneficios Cem termos 
modernos, pela transmiss~o dos seus genes e geraç~es 

futuras através do êxito diferencial na reproduç~o)."<'6 > 

Evidentemente, Darwin ao formular sua teoria de ~volu.;:~o e 

sele.;:~o natural, apesar da analogia 6bvia assinalada por Gould, 

referia-se ao processo a que está submetida toda a ·vida animal e 

vegetal pelo planeta e não ao funcionamento da sociedade. Mas 

q1..1anto à consciên·=ia ou ntio dessa analogia, o pr6pt-io Darwin, 

através dos re9ist.rc•s feitos em seu diário de viagem a bordo d·:> H. 

M. S. Beagle (entre os anos de 1831 e 18:36), n~o deixa d(Nidas 

sobre as fontes que o inspiraram para propor suas teses de 

pela existér1cia 11
, "seleç~o natural" e "evoluç~o". Numa das 

passagens deste diário I:•arwin observou: "A perfeita igualdade entre 

os indigenas q•~e cornpe;em . as tribos da Terra do Fogo dever-à 

t·etardar-lhes, por mui to tempo, a ci vi 1 iza.;:ão < ••• > até que alg• .. uo 

chefe se levante com poder suficiente para garantir-se a posse de 

vantagens a1jq1..~i ridas, simples animais domésticos por exernF•lo; 

. f 
parece quase imossivel que o estado P•:• l i ti co do pa 1 s possa ,...._ 

melhorar. Atualmente,. o simples pedaço de tecido que se dà a um 

indic• é rasgado ern mil -peda.;::os . para contentat- a todos, nenhum 

ficando mais ric•:• do que o •::>utro." c97 > 

Alguns anos mais tarde, Marx numa de suas famosas cartas a 
, 

En9els escreveu: "E notável corno Darwin reconhece, entt-e animais e 

plantas,. a sua sociedade inglesa,. com suas divis~es de trabalho,. 

competi.;:~o,. abertura de novos mercados,. 'invenç:;;o• e ·a malthusiat"'ta 

luta pela existência'. ~o bellum omnium contra omnes ('a guerra 

de todos contra todos') de Hobbes. 11 <,9 > 

Quase ao rnesrnc• tempo e numa espécie de afirmaç;;o explicita da 

sintonia entre o evolucionismo darwinista e a pregaç~o liberal, 
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Ernst H. Haeckel <1934/1919> -pai da Ecologia- vociferava:· ·"Todo 

politico lúcido deveria defendE;!!r o en~ino da evoluç:~o nas escolas,. 

como antidoto ao socialismo! ( ••• > O. socialismo implica direitos 

iguais, iguais posses e o mesmo lazer para os mais diferentes 

individuos. O darwinismo prova que o que deve ocorrer é exatamente 

o contrário. O socialismo é simplesmente impossivel. < ••• > a cruel 

e impiedc•sa luta pela existência ocorre em toda a natureza 

viva."<.,,, 

Como se vê,. a teoria da evolus::;~o,. assumiu o "iugar" dos 

an~igos paradigmas, n~o só porque atendia as req•.Hsir;:ões das 

pesquisas ou das necessidades técnicas,. como já argumentamos em 

diversos momentos,. mas principalmente,. por causa .da sanç::~o 

cient.1 fica que tal teoria conferia ao funcionamento i.deal izado para 

a sociedade. Ou seja,. n~o poderia haver melhor argumento para 

sustentar a idéia burguesa da · "vocaç:~o natural" que os homer1s têm 

para viver em sociedades de mercado -mecanismo essencial de 

p·rogresso e harmonia-,. do que a descoberta de que a própria 

natureza é,. ela mesma,. de "natureza liberal": "De fato., a concep~ão 

do mundo s6 em pequena medida depende das idéias cientificas. 

Reflete mdis necessidades morais e sociais., até mesmo desejos 
. 

inconscientes. E por isso que dizemos que é a este nivel que se 

opera a jun~ão da ciênci~e da vida. 11 <100 > 

Assim,. no caso das sociedades industriais,. t.ais "necessidades" 

e suas exigências s6cio-ideol6gicas,. realizaram-se na "idéia 

cientifica" de uma "natureza-evolutiva",. que desde então se 

configurou como o mais novo paradigma explicativo do mundo que a 

contém, pois, como nos afirmou Lenoble, é neste nivel, dos novos 

espa~os produzidos pelas novas necessidades,. "que se opera a jun~~o 

:da · ciência e da vida". E isto sempre se trad•..tz por uma no"a 
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"localiza~~º" social da natureza~ que entendemos ser uma das 

consequências mais prâticas e imediatas dessa alternância continua 

nas concep~~es de mundo. 
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A GEOGRAFIA DA NATUREZA - NOTAS 

(1) Karl Man-::, "Element•::.s Fundarnentales Para La Critica de La 
E•=c•n•:•mia Pc•litica (Gin.Andrisse) 1857 * 1858", Siglo Veintiur10 
Editores, México, 14a. edición, 1986, pgs. 20 e 21. 

<2> Alvaro Vieira Pinto, "Ciência e existência''. Paz e Terra, Rio 
de Jar1eiro, -3a. ediç:~o, 1985,. pg. 527. 

(3) Alvaro V. Pinto,. op. cit., pg. 528. 

(4) Edgar Morin, op. cit. pg. 22. 

(5) Friedrich Engels, "Do Socialismo Utópico 
Cientifico" in Textos,. Vol. 1, Karl Marx e F. 
Sociais, S~o paulo, 1975, pg. 39. 

ao Socialismo 
Engels,. Ediçeies 

(6) Al varo V. Pinto, op. ci t..,. .pgs. 522 e 523. 

(7} Por exemplo, uma árvore é sempre considerada natural, por mais 
que o local onde ela se encontre n~o guarde ~enhuma relaç~o com 
seu local de origem, e por mais que ela s6 se reproduza no seu 
novo local através da intermediaç~o do trabalho humano. Isto 
sem falêt.r t·1as vulgariza.;:ties que considet·am como naturais as 
plantaç:t;es (culturas!> feitas sem agrotó~<icos ••• 

(8) Alvaro V. Pinto, op. cit •• pg. 529. 

<8A> Segundo algumas formulaç~es, quando consideramo~ as escalas de 
tempo a que est:tc• submetid•:•s os chamados "fenômenos naturais" 
e "h•9'manos", perc•:!bemos claramente a independência ent-re 
eles, P•::lis n~o haveria termo de comparaç~o entre a "escala 
geológica", da ordem de bilhões de anos, e a "escala 
histórico-cultural", que não t..~l tr-apassa alguns milhares de 
anos. Mas n~o se pode esquecer o fato de . que a "escala 
geológica" e a história da natureza que ela conta, são ambas 
fruto de deterrninaç:ões hist6rico-culturais7' que recentemer1te 
exigiram esta nova formulaç:ão discursiva sobre a natureza. 
A esse propósito, em · outra ocasitio já apor1távamos o se9uir1te: 
"A gec•grafia é ciência da sociedade que busca compreendê-la 
nas suas realizaç:~es e injunçeies históricas, espacialmente 
definidas. A escala de tempo do fenômeno geográfico é, 
portanto, histórica. A história por sua vez, realiza-se num 
determinédo periodo ~e tempo de uma escala que é geológica, 
aparentemente incompreensivel para o homem, que vive numa 
outra escala de tempo,. uma outra dimens~o. quandc• a vive. < ••• > 
"( ••• . > a partir de uma preocupa~ão que n~o seja nem sb 
histórica riem só geológica <ou da dln~rnica natural do 
planeta>, mas genericamente geográfica, deveriamos no m1nimo 
encarar o fato ~e que há uma terceira dimensão escalar, 
obviamente scu-•:;iida pc:•r "•=•...ilpa" de det.ermir1a•;;::e:ies histót-i•=as, 
mas fruto da convivência interativa e do etrechoque das vàrias 
dimensões que, via de re9ra1 s~o analisadas na base do sim-sim 
ou do não-n~o. ( ••• ) <Marcos B. de Carvalho7' "A Natureza · Na 
Geografia Do Ensino Médio" in "Para Onde Vai O Ensino De 
Geo9rafia" 1 org. por Ariovaldo U. de Oliveira. Ed. Contexto, 
S~o Paulo, 1989, pg. 85 e 86) 
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(9) Aqui compartilhamos do conceito de "ideologia" formulado de 
fonna sirnplificad.::1 por Mariler1a Cha•.~1, em se•...1 livt·o "O q•-~e é 
ide•:• lC••3i a'' da C:c. 1 e.;:~c· F·r- i rne i r•:>S Pass•:.s ( Br-asi 1iet·1se 71 1 ·3:=:1., 2a. 
edi~go), do qual, a titulo de ilustraçgo, reproduzimos os 
seguintes trechos (pgs. 104 e 105>: 

( 1 ü) 

( 11) 

"< ••• >a ideologia é uma ilusão, necessària à dominaçgo de 
classe. Por ilusgo devemos entender: abstraç~o e .inversão. 
Abstra~ão( .•• > é o conhecimento de uma realidade tal como se 
oferece à nossa experiência imediata, como algo dado, feito e 
acabado que apenas classificamos, ordenamos e 
sem nunca indagar como tal realidade foi 
produzida. Inversão< ..• ) é tomar o resultado 

si s terna t. i zam•::is, 
concretamente 

de 1.~rn pt· ocesso 
como se fosse seu começo, tomar os efeitos pelas causas, as 
consequências pelas premissas, o determinado pelo determinante. 
( ..• > porque a ideologia é ilus~o. isto é, abstraçgo e inversão 
da realidade, ela permanece sempre no pla~o imediato do 
aparei:::et- ~ .• ::sc1al. ( ••• >A aparência social nâo é al-;io falso e 
errado, mas é o modo como o processo social aparece para a 
consciência direta dos homens. Isto significa que uma ideologia 
sempre possui uma base real, s6 que essa base està de 
pont.a-cabe•;:a, é a apar·ência social." 

11 A Sagrada Familia <Crltica 
Bauer e Consortes)", 

Karl Marx e Friedrich Engels, 
Critica Critica Contra Bruno 
Presen~a/Martins Fontes, Lisboa, 

da 
Ed. 

s.d., p9s.B5/E:6. 

Maurice Godelier, "A racionalidade dos sistemas 
Godelier, Col. Grandes Cientistas Soc iais, N. 
Edgard de Assis Carvalho, Ed. Atica, São Paulo, 

e•=onôrn i cos" i n 
21 , 1:w g. F••:ir-

1981, pg. :39. 

<12> Claude Lévi-Strauss, "0 pensamento selvagem", Ed. Nacional, 
São Paulo, 1976, pg. 255. 

<13) Ibid. p9. 254. 

(14) Rodrigo A. P. [.)1_.1ar·te, em seL~ livre• "Marx e a nattH·eza em o 
capital 11 (Ed. Loyola,. sgo Pa1.~lo, 1 ·3::::6>, apoianck•-se em R. 
Lenoble, T. Adorno e M. Horkheimer, distingue razões 
"afetivas" e 11 ir1t.electuai s" nc.i prc•cedimento ar1tropom•::irf izador 
do homem ~rimitivo, reconhecendo este procedimento também como 
uma forma de eliminar a ameaça de alteridades autonOmas e 
distinta s em r e lação ao homem. Segundo Dua rte Cop. cit. pg. 
16) : "Len•:•b 1 e apot.ta ai nda par a e• q1.~e p1:1de r ia se t" •.Ama 
componenfe afetiva desse antropomorfismo da- natureza. Segundo 
ele, o homem projeta seus desejos e carências na natureza, e 
no caso das scu=iedades primitivas, a essa causa ·intelectual· 
-c'f. Adc•rno e H:>rkheirner-, se s e quer, do animismo 
<necessida de de imaginar o outro s egundo o ~nico modelo 
conhecido do e u> é ne cess ário ent~o adicionar uma outra , e s sa 
a f e tiva: o d e s e jo d e substituir e ssa alteridade pressentida 
coffio um risco tão próxima quanto possivel do eu ainda 
arneai;:ado". 

(15) Rodrigo A. P. Duarte, op. cit., pg. 16. 

(16> Claude Lévi-Strauss , op. cit., pgs. 5 8 e 59. 
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(17> cf. Claude Lévi-Strauss, op. 
classifica~ões totêmicas ~ pgs. 

( 1 E: ) I b i d. , P9. 37 • 

cit.,. cap.2 
56/ 133. 

A lógica das 

(19) Diga-se de passagem, aqueles que ntto admitem o fato de que o 
mur1do e s1..1a nat•...treza s~o, e foram, diversos dependendo do 
patt-c•ciriic• cultural a que estiveram, ou est~•::>, submetidos,. 
apenas conseguem comparar sociedades e culturas segundo os 
padr:!;es q•...te C•:lr1sideram os mais adequados para si. Para estes,. 
os indios, por exemplo, s~o ignorantes em rela~~º ao mundo que 
os cet-ca, pais s~.::i rernanescer1tes "pr~!-hi st.:.ór icos" de um m•.ff1do 
primitivo e selvagem, no sentido usualmente pejorativo com que 
se aplicam tais expressties (que n~o é o mesmo sentido qL~e 

estamos empregando>, pois, deste ~undo primitivo ao nosso, a 
natureza, · segundo este raciocinio,. r1tto mudou, · mas sim o 
conhecimer1to que temos dela. Isto é, os selvagens eram 
ignorantes e n·~·s n~k•, diriam os adeptos do "geriocidi•=• 
ct~l t1..H-al ". E, nessa 1 ir1ha, quaisq•-~er outras so•=iedades, 
agrupamentos, ou comunidades, que n~o a nossa, teriam idéias 
equivocadas sobre as realidades, pois n~o possuiam as nossas. 

<20> Claude Lévi-Strauss, op. cit.,. pg. 304. 

<21 > Ibid.,,. p9. 34. 

<22> Ibi d. , p•;. .-.C'--.. 
~--•..:.... 

<23> Maurice Godelier, op. cit., pgs. 37 e 38. 

(24) Ana F. A. Cat-lc•s e Rosa E. Rossirii, 
estruturaç~o do espa~o geográfico", 
Geografia/USP, No. 2,. 1983, pg. 9. 

"Popular;:::to e pro•=esso 
i t-1 Revis ta do Depto 

(25) M. Godelier, op. cit., pgs. 37 e 38. 

(26) Ibid. pgs. 39 e 40. 

(27> Ibid. pg. 41. 

(28> Pa•-~l Singer, "Econc•mia poli tica da urbanizaç:~o", 
~rasiliense, S~o Paulo, 19$5, pg. 13. 

10. 

de 
de 

ed.,. 

<29) Jean-Pierre Verr1ant., "Mi t.o e pensarnent•:• entre os gregos". 
Difel/Edüsp,,. S~o Paulo, 1973, P9· . 310. 

(30) Ibid, pg. 310. 

(31) Paul Singer~ op. cit., pg. 14 

<32> Jean-Pierre Vernant, op. cit., p9. 157. 

<33) Ibid, p9s. 29:3 e 294. As referências 
notifica Vernant, foram extraidas 
ph i 1 C•sophy" , L•:ir1d r es, 1 920. 

(34) Ibid, pg. 294. 
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(35> Rodrigo A. P. Duarte, op. c~t., pg. 21 

(36) M. Godelier, op. cit., pg. 86. 

(37) J. P. Vernant, op. cit., p9. 311 

(38> .Ibid., pg. 163. 

(39) Cf. ref. a Arist.óteles feitas pi:ir Ven-1ar1t,. op. cit., p•:;i. 314. 
Vernant, ao concluir as meni;:~es às afirmações de Arist6teles 
sobre a questão da moeda, nos faz a seguinte e interessante 
a f i t· rnai;:â•:•: 
"Há na forma da moeda, roais ainda 1:k• qr_~e na Cidade, L~rna 

racionalidade que, operando no plano do puro artificio 
humano, permite definir o dominio do nômos~" 

(40) Cf. Vernant, op. cit., pg.157. 

<41> C f. I b i d. , pg. 162. 

(42) Cf. R.G. Co 11 i ng~-.Jood, "C:ência 
natureza", Ed. Pt-eseni;::a, Lisboa, 

e filosófia 
5a. edi\~:~o. 1986,. 

A idéia 
pg. 41. 

de 

(43) A esse propósito, Vernant (op. cit., pg. 159),. ao referir-se 
particularmente à cosmologia de Anaximandro·conclui: "Vemos o 
nascimento de um novo 
com suas raizes ou 
geométrico. Trata-se 
definido por relações 
permite fundamentar 
geométrica do centro 

espai;:o, que nâo é mais o espaço mitico 
seu jarro, mas um espaço de tipo 

por certo de um espaço essencial~ente 

de distência e de posição, um espaço que 
a estabilidade da terra na definiç~o 

em suas relações com a circunferência." 

(44> Cf. Collingwood, op. cit.7 p~. 60. 

(45) Cf. Paiva Duarte, op. cit., pgs. 22 e 23. 

(46) Cf. Pac•lC• Casini. "As filosofias da r1atureza", Ed. Preser1i;:a, 
Lisboa,. 1987, pg. 37. 

(47> Cf.,. Ibid. pg. 42 

(48> Ibid., pgs 37 a 42 
.. 

(49> Cf. Collingwood, op. cit •• pg. 90. 

(50> Cf. Casini,. op. cit., pg. 42. 

<51> Ainda hoje empregamos pelo menos estes dois sentidos 
formulados por Aristóteles • . Utilizamos o termo natureza tanto 
para fazer n~ferência ai:i chamado "mundo natural" e ao ci::wij1..-1nto 
de seus elementos. dos quais ex~luimos o homem e suas obras 
(seus artificies!); como também o empregamos para fazer 
referência àquilo que acreditamos ser a essência ou 
"subs trato" de alguma coisa, seja ela natural(no 1o. sentido> 
ou n~o. quando, por exemplo, dizemos que alguma pessoa é de 
"natureza frágil" e aquela outra de "natureza agressiva", ou 
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até mesmo quando dizemos que tal obra é de "natureza 
literária" ••• 

\::•2> Cf. A. Watanabe, "Filosofia Antiga", in "Primeira 
Fi l•:•sc•fia", di vet·so:os 
ediç~o. 1986, pg.24. 

aut.eo r· es, Brasiliense, 

(53) Cf. Casini, op. cit., pgs 42 e 43. 

(54) Pualq1..fer S•:õ!rlH~lhanç:a com aqi.ülo a que ainda hoje cc•nferimos e• 
status de "conhecimentcr o•.4 pesq•-~isa cient.ifi·=a", n~o é mera 
coincidência. Assim como também n~o é mera coincidência, o 
fato de qualquer um de nós já nos termos defrontado, com 
per9;_4n1:.c1s, inda9ao;:::t;es, C•U as mais divet-sas "t-efle>d~;es" 
teóricas, que sempre nos ob~igam a falar ou pensar, 
e s tritamente no ambito da restrita circularidade causa/efeito 
a que qualquer coisa está s•.,,bmetida, seja ela um fenômeno 
fisico ou social. N~o há melhor exemplo disso do que aquele 
que encontramos, como "vitimas" ou corno "algozes", nas 
avaliao;:::ôes de desempenho escolar, para as quais todos s~o 

obrigados a decorar diversas fórmulas ou esquemas teóricos, 
que s~o sempre repetidos, quando solicitados para desvendar os 
"principias pt-imeit-os e as ca•Àsas últimas" que fa:;;em, pcar 
exemplo, nas aulas de fisica, um "elefante" de massa 
desprezivel <sic), deslocar-se por um plano inclinado, ou 
quando, nas aulas de história, um bando de franceses tomam a 
Bastilha e realizam uma revolu~~o, ou nas de geografia ••• 

<55) CT. Casini, op. cit., pgs. 43 e 44. A esse propósito, 
evidente mente , n~o teria sentido promovermos uma compara~~º 

com a nossa "creno;::a" atual,. de que s~o os "c•::irnandos dos 
códigos . genéticos, que se fizeram ao longo de um lento 
processo evolutivo, os responsáveis pela reproduo;::~o, 

eliminao;::~o ou mutao;::~o das espécies vivas~ pois essas são 
formulao;::~es que atenderão as e x igéncias de outros tempos, como 
verern•:•s rna i s adiante no conte::<t.•:• de t4ma c•utra 11 nat1.u·ezéf_", e 
também porque para Aristóteles e seu mundo, era a 
"i mutab i 1 idade e a eternidade" q•Àe regu 1 avam a d i r1àm i ca das 
coisas, nt,4m contexto de l4ma "natureza onde nada se faz em 
v~o" , . mas sim em obediência às t- igidas prescriç:ões dos 
"principies e dos fins". 

(56) Cf. Casit;1i, ·=-1=·. e i t.. , P·3· 48. 

<57) Cf. IIbid., pg. 44. 

(58) Referências a Tales,. Anaximandro e Anaximenes, cf. 
_Collingwood, op. ci t. ••• pgs. 41 e 45. 

(59) I bid., pg. 98. 

<60> Cf. Casini, pg. 39. 

(61> utilizamos 
antigos>~ com o 
p rimitivo", aqu~le 
r e i s-s acerdotes com 
natureza embora não 

a expressão "natureza-sociedade" Cdos 
intuito de di stinguir~ do "universo 

p e riodo de trans i ç ão em que pred6minaram os 
s uas s oci e d a d es t e oc r á ti cas, em · que a 

fosse mais a "selva•:.:iem"~ ainda per·manecia~ 
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grosso mc•do,. confur1dida com a sociedade, ou, pelo menos estava 
longe de ser a "nat.Lu-eza-alteridade" d•:>S gregc.s. 

<62) Considero importante assinalar que, sejam quais forem as 
modificaç:ões que se verificarão nas relações sociais, elas 
sempre ocorrer~o em contextos de sociedades de classes. 
Portanto, o constante aprimoramento dos mecanismos de 
"domesticaç~o" · e as "respostas" dos despcossuidc•s a esta 
condiç::~o:,, é que vai dar o tom das m•.~danç:as nas relaç:e;es 
sociais que, por sua vez, desencadear~o a produç~o das novas 
concepç:ões exi9idc:1s para cada um desses "novos m•.~ndos que as 
diferentes relaç:ões entre os homens vai criando. 

(63> Cf. Casini, op. cit., pg. 69. 

(64) Ibid.~ pg. 68. 

(65> Ibid., pg. 69. 

<66> Cf.,. Ligia A. 
25 • 

Wat.anabe, "Primeira Filoscrfia", op. cit.., pg. 

. (66A> Evider1temente, q•..iando falamos em "mLu-.do europe•--'" ou "exF•ansào 
européia", estamos apenas fé<.zendo o que usualmente se faz: · 
ut.i 1 izar1do C• r1orne do lugar -Ecu-opa-,. onde ·se desenvolveu a 
sociedade burguesa, para simbolizar a expans~o da nova 
espacialidade. A rigor, foi a sociedade burguesa e seu modo . 
de produ~go que se e x pandiram, n~o a Europa. 

(67> Fritjof Capra, 
1982,. pg. 56. 
Merchant e foi 

"O Pont-c• de Mutao.;:ão"" Ed. Cu 1 tr i ::<: . São 
A c i taç:~o em quest~c· é de autoria de 
reproduzida por Capra. 

Paulo,. 
Carolyn 

(68> Berna!,. op. cit., V.2, pg. 370. 

(69> Ibid •• pgs. 382 e 383. 

(70> Nicolau Copérnico, 
citado por Bernal, 

"Sobre as revoluço.;:ões dos corpos celestes",. 
op. ·cit., pgs. 404 e 405. 

(71) Cf. Paolo Casini, op. cit., pg. 80. 

(72> Cf. p9s. 418 e 420. 

(73) Casini, Óp. ci t., pgs 98 e 99. A·::iui,. é importante observar que 
há um aspecto:> bastante polêmico sobre as influên•=ias r·ecebidas 
pelos protagonistas do "mecanicismo". Segundo Bernal, por 
exempla:>, a hipótese das .órbitas el ipticas de Kepler 
"•=onstituit·am golpe fatal no ponto de vista pitagórico
platônico da necessidade de os céus mostrarem apenas 
movimentos perfeitos .•• ''(op. cit., pg. 420). Mas, segundo 
Casini: "0 'platc•nismc•' dc•s prota•:ic•nistas da revoluç:~o 

cientifica tem constituido um pomo de discórdia entre os seus 
histc•t-iadores. Se 'plat.Or1ico' <ou 'pitagórico'> foi 
parcialmente Galileu, come• se disse,. mais int.ensarnente o foi 
Kepler,. e o f•:>rarn de resto outros matemáticos e fisicos do seu 
século; nem sequer Newt.•::on escape"-' ao platonismo dos mestres de 
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Cambridge. Mas o que signi~ica, no século XVII, platonismo? 
Trata-se, nos seus vários contextos, de uma fórmula que 
abrange ideologias cientificas bastante diversas. O aspecto 
comum é a recusa da explicaçgo qualitativa da natureza, a fé 
numa estrutura geométrica do real ••• ''COp. cit., pg.97> 

<74> ·Sobre a import~ncia do telescópio, assim se referiu Alexandre 
Koyré: "< ••• > além destes fatos novos, estarrecedores e 
inteiramente inesperados e imprevistos, havia ainda a 
descriçgo de uma invenç~o assombrosa, a do perspicillum, um 
instrumento -o primeiro instrumento cientifico- que havia 
tornado todas essas descobertas 
Galileu transcender a limitação 

passiveis e possibilitando a 
imposta pela natureza -ou por 

Deus- aos sentidos e aos conhecimentos humanos~ •• '' CKoyré, A. 
"Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, Forense-Universitária, 
Rio de Janeiro, 1986, pg.92.> 
Koyré, n~o faz referências especificas ao processo de invençgo 
do telescópio, apenas cita o próprio Galileu, numa das 
passa9ens em q•Ae est.e se "apn::apt-ia" d•::i invent•:i: "C ••• ) T1_4do 
isto foi observado e descoberto há alguns dias, por meio dos 
perspicilli inventado por mim através da gra~a divina, que 
previamente iluminou meu espirita.'' <Cf. Koyré, op. cit., pg. 
91 >. BetT1al, no entanto, faz a seguinte af·i rma•;:âc•: 
"Provavelmente, o telescôpio nem sequer To~ uma criação da 
ciência: aparece-nos de forma bastante obscura na Holanda como 
um subproduto ·da ind~stria de ôculos. Conta~nos a lenda que 
por volta de 1600, na oficina de Lippershey, uma crian~a olhou 
pela primeira vez através de uma lente em direçgo a outra que 
estava na montra e reparou que as coisas que estavam na rua 
lhe pareciam mais próximas.( ••. > Logo que a noticia da sua 
descoberta chego1..~ aos ouvidc•s do professor de fisica e 
engen~aria militar da Universidade de Pádua -Galileu- este 
decidiu-se irnediat.iHner1te a cc•nstruir 1..4m P•::>r st~as próprias mâos 
e vi rá-1 o pat-a os cét4s. 11 COp. ci t. , pgs 421 e 422> 

<75) Bernal, op. cit., pgs 423 e 424. 

<76> Ibid. pg. 428. 

<77> Galil~u Galilei, "Il Saggiatore", citado por Collingwood, op. 
e i t. , pg. 114 • 

(78) Alexandre Koyrê, 
G!u i xc•te, · Li sboa, 

•
11 Es tt~di::is Ga 1 i 1 á i cc•s" , 

1 ·;,:=:6, pgs. 1 93 e 1 94. 

(79> Berna!, op. cit., pg. 430. 

<80> Cf. Casini,op. cit., pg. 86. 

C81) Fritjof Capra, op. cit., pgs. 51 e 52. 

C82> Alexandre Koyré , "Do 
Forense-Uni vet-si tária, 

Mundo Fechado ao Universo Infinito". 
Rio de ~Tar1eiro, 1986, pgs 10·1 e 105. A 

citaç~o de Koyrê completa-se com: "( .•• )No entanto~ Descartes 
nunca a afirma. Tal como Nicolau de Cusa, dois séculos antes~ 

ele aplica o te~mo 'infinito' apenas a Deus. Deus é infinito. 
O m•-~ndo é apenas indefir1ido. '' 

-135-



C83) Cf. Koyré,. "Estudos Galilâicos",. op. cit.,. pg. 400. 

C84> Rer1é I>escartes,. "O I>i scurso do Método",. op. ci t., pg. €03. 

C85) A descoberta do c~lculo diferencial/infinitesimal, ou como 
Newton o denominou -o método das f luxões-. foi na verdade a 

.culminância de_ um tt-abalho desenvolvido por várias gerar;::t:ies de 
matemáticos, mas deriva,. particularment.e,. da ge•:imetria 
anal 1 tica desenvc•l vida por Descartes. 
A formulaç:~o do novo cálculo deve ser atribuida,. além do 
próprio Newton, ao filósofo alem~o Gottfried Leibniz 
<1646/1716), que d~ forma simultênea e independente 
desenvolveu o mesmo método de Newton. 
Mas, independentemente da patet·rtidade e da polêmica que sua 
disp•...ita- gerou na época,. todos os pes·=tuisadores e estudiosc•s 
concordam em realç:at- o papel decisivo q1..1e a nova matemática 
exerceu para a conclus~o da revoluç:~o mecanicista. Segundo 
Bernal, por exemplo: "Em sentido muito concreto, Co cálculo 
diferencial> pode ser considerado, tanto como o telescópio, um 
instrumento essencial da nova ciência.''(op. cit., pg. 482) 

(86) Bernal, p. ci t • .,- pg. 483. 

(87> Isaac Newton,. "Principios Matemáticos de Filosofia Natural",. 
ci tadeo por Bet-r1al, op. ci t.,. pg. 491. 

(8:3) CaF•ra, op. cit.~ p9. 61. 

C89> Bernal,. op. cit., pg. 486. 

(90> Newt.c•r1,. por exemplo,. ine9avelmente att-ibuia a Deus exatamente 
esse papel. Nurna das passagens dos seus "Principia", afit-mou: 
"Consideradas todas essas coisas, parece provável que Deus no 
Come~o tenha formado a Matéria em Particulas sólidas, maci~as, 
duras, impenetráveis e móveis, de tais dimens~es e Formas, e 
com tais outt-as Propriedades, e em tal Proporç:~·::o ao Espaç:o,. 
que melhor conduzissem ao Fim para o qual Ele as formou< ••• > 
Parece-me,. de outra parte, que essas Particulas possuem n~o só 
uma Vis inertiae,. acompanhada de Leis passivas do Movimento 
que resultam naturalmet"'lte dessa Fc•rr;::a., como também q1...1e sgo 
movidas por certc•s Principios ativos ••• 
< ••• ) com a ajuda desses Principies, todas as Coisas materiais 
parecem t.er sidc• •=•:49rnF•ostas das F'art.iculas d• .. ffas e s61 idas 
acima mencionadas,. assc•ciadas variamente na . primeira Cria.;:gc, 
pelo- At-bi trio de um Agente inteligente. Pois conveio a Ele,. 
que as criou, pô-las em ordem. E se Ele assim procedeu, é 
antifilosófico,. procurar para o Mundo qualquer outr~ Origem ou 
pºreter1der que ele pudesse eerguer-se do Caos pelas meras Leis 
da· Nat.•...ireza; air1da que,. tendo sido formado,. ele possa 
continuar (a existir) segundo essas Leis por muitas Idades." 
(citado por K1::iyré, "De• M1_n""1do Fechadc• ao Universo Infirdto,. •::OF'· 
cit ... pgs. 205 e 206.) 

C91> Cóllingwood,. op. cit..,. pgs. 15 e 16. 

C92> cf. Stephen J. Gould., "O Polegar do Panda", Gradiva., 
s/d, p9. 53. 
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(93) Trechos da correspondência entre Darwin e Wal lace s~c• 

reprc•d1..-1zidc•S por Stephen J. Gould em sua obra citada •. O trecho 
ern q•...iestã•::i é de uma carta escrita em 1864 · enderer;::ada a Darwin. 
Pouc•:• ternpc• depois, ern 1E:70, Dc,rwit1, conforme Gould, escreveu 
a Wal lc:1eo~ afinnando: "Espere• que seja urna satisfar;:::lc• para si 
pensar -e muitas poucas coisas na minha vida me têm dado mais 
satisfar;::~o- que nunca sentimos ci~me um do outro, embora em 
certo sentido fôssemos rivais". Cop. cit., pg. 53> 

<94) Carlos Marx e Federico Engels, "Manifestq do Partido 
Comunista'', in Obras Escogidas, Tomo I, Editorial Fundamentos, 
Madrid, 1975. Pgs. 25, 26 e 27 

(95> Collingwood, op. cit., pgs. 20 e 21. 

<96> Stephen .J. Gould, op. ci t., pgs. 73 e 74. 

<97> citado por Nélio Marco, 
Passos, Ed. Brasiliense, 

"O Que é Darwinismo", Col Primeiros 
São Paulo, 1987, pgs. 54 e 55. 

(98) trata-se de uma carta datada de 1862, cita~a tanto por Gould, 
op. cit. -pg. 75, quanto por Marco, op. cit. -pgs. 75 e 76. 
Importante assinalar que Gould de forma interessante, embora 
oferer;::a todos os argumentos sobre a similitude entre o 
evolucionismo de Darwin e o liberalismo de . Smith, faz quest~o 
de frisar que o primeiro foi mais feliz que o segundo (o pai 
da "idéia" - Smith>, pois, "a origem de uma idéia é urna cc•isa e 
a sua verdade ou frutuosidade é outra'' (p9. 75> e, na opini~o 

de Gould, a mesma idéia que pode sar absolutamente verdadeira 
para a natureza, pode não passar de uma "ideal izaç;ão" quar1dc• 
aplicada à sua 'fonte geradora: "( ••• > é irônico que o sitema 
do laissez fair·e de Adam Smith não funcione no seu dominio 
próprio da economia, jà que conduz ao oligopolismo e à 
revolur;::tlc•, em vez de à ordem e à harmonia. A l• . .ita entre 
individuos parece ser, no entanto, . uma lei da 
nat.ureza."(pg.75>. 

<99) citado por Nél io· Marco, op. ci t., pg. 65. 

<100) Robert L~noble, "História da Idéia de Natureza". Edições 70, 
Lisboa, s/d, pg.30. 
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:::r: V 

, 
SE:C:ULC• XX: A GEOGRAFIA 

, 
POSSIVEL* 

1. GEOGRAFIA DO ESPAÇO E DA NATUREZA 

Até aq•_ü, o . nosso esfot-ç:o foi no sentido de argumentar a 

estreita vincula~ão entre os discursos sobre a natureza e a 

sucessão de realidades têmporo-espaciais produ~idas pelos homens ao 

· longo da SL~a hist.ória. 

Através da stJcess~o de sociedades, . i lustt~amos os di ver-sos 

"deslc•cament•:•s" irnPC•St•:•s à natureza, pelas múltiplas espacial idad·~s . 

pt~oduzidas pela CL~l tura dt:•s homens. 

Portanto, nLnna aF·arente ab•:>rdagem histórica do discurso sobre 

•:O q1...1e estamos na verdade perseg•,.,ind•:o é a geografia 

até mesmo corno pn:;dutc•r, das constantes mL~danç:as de lugares que as 

exigências, contentamentos e descontentarnent•:os humanos promovem 01..1 

promoveram historicamente, pois "a menos que o espaço seja 

con•=ei t.1...iadc• co:;:omo real idad'=: ceompletamente separ-ada da natr_n-eza, a 

produç~o do espaç:ó é um t-esul tado lógico da prod•.Aç:~o da 

natureza 11 <1>. 

Qúando o que se busca é uma geografia onde o espaço r1~0 é mero 

receptáculo da aç~o humana~ mas seu produto~ isto significa que a 

investiga~ão 9eo9ràfica é sempre uma investiga~~º histórica, ·jà que 

·*As notas referentes a este capitulo est~o na .pàgina 164. 

-138-



. 
a dinâmica espacial subordina-se aos esquemas de vida,. aç:ío e 

trabalho de horner1s e mulheres concretc•s,. isto é,. como integrant.es 

de sociedades e tempos precisei -histór~camente localizados-, onde 

os aconteciment.c•s n~o se d~o "no" espaç:o, pois este será sempre urna 

novidade prodt~zida peleos novos esquemas de vida ou,. no máximo,. se 

trad•...1zi râ por· uma permanência q•.ie é apenas aparent.e,. uma vez que só 

aparentemente ~correm as repeti~~es na história. 

Neil Smith<~> sintetiza tais idéias,. ao fazer referências 

explicitas à cor1cretizai;::~o do sentido de espaç:o sob o modo de 

produç:~o capitalista, da seguinte maneira: 

" < ••• > A idéia de que as ·coisas acontecem • no espaç:o · t·1~0 é 
somente um hábito do pensament.o mas também um hábito da 
linguagem., e apesar do seu apelo ao absoluto,. o espaç:o 
natural é anacrônicc•,. até mesmo nostálgico e uma barreira 
a urna compreens~o critica do espaç:o. Pc•F suas ações,. a 
sociedade não mais aceita o espa~o como um receptáculo,. 
mas sim o produz; nós n~o vivemos" atuamoi ou trabalhamos 
'no' espa~o. mas sim produzimos o espaç:o, vivendo, atuando 
e . t.r aba 1 hat-.d•:•. " 

"Mas o capital não conseguiu eliminar o espaç:o::> absoluto 
cornpletamente e nem,. de fato, tenta fazê- lo. Ele pr-ocura 
emancipar-se do espaç:o natural,. mas o faz apenas pela 
produç:ão de cer-tos espaços absolutos própr-ios como parte 
da pro:)duç:~o mais ampla do espaço relativo. A semelhar1ç:a 
do que ocorreu com o espaç:o newtoniano dep•:-is de Einsten,. 
as prioridades inverteram-se; o espaç:o absoluto torna-se 
um caso especial num univer-s•:• mais relativo. A quest~o é 
que onde o espa~o absol• ... to se m~.ni festa hoje em termos 
geográficos, ele é prod1..1to da atividade humana; •:::> carátet· 
absoluto de tais espaÇ:os é um produto social,. não uma 
caracteristica do espa~o natural."< 3 > 

Esta sintese de Smit.h pode, no entanto,. ser .generalizada para 

o própr-io processo cultur-al . human~. Basta que se abandone qualquer 

das leituras linerares e evolucionistas,. sobretudo preconceituosas, 

qu~ a partir dos s éculos XVIII e XIX nos foram legadas pelos <na 

êpo•=a> prestigiados paradigmas "pro::>gressistas",. cujas essências 

teleológicas reduziam todos os fatos . (e 9FUPOS humanos>. do passad•::>,. 

-139-



à inferior condi.;::~o de uma espécie de ensaio ou de preparaçg:o do 

"progresso" futuro. 

Assim,. se hoje,. sob o capital, o "espa.;::o natural é anacrOnico" 

e o •:espaço absoluto é um produto da atividade humana",. devido à 

sua manifesta.;::ão 9eo9ràfica numa · escala planetâria que,. 

Smith,. retira o caráter "raatural" de qualquer- ·possibi 1 idade de 

manifesta.;::ão absoluta do espa.;::o,. o fato é que em qualquer outro 

momento da história,. caso sempre consideremos c;:omq totais os 

conheci mentc•s desenvolvi dos nos 1 imites dos uni versos reconheci d 0:>s .. 

esta F•ossibi 1 idade de rnar"li festaç:g:o absoluta do espa.;::o sempre esteve 

culturalmente çondicionada. Segundo Lenoble: 

"< ••• ) Basta apontar estes poucos exemplos para compreender 
que,. se o mundo fisico permanece idêntico a ele mesmo, 
~·ode tomar para o homem rostos completamente diferentes. 
N~o assistimos ao progresso de uma ir1vestiga.;::~o centrada 
no mesmo objeto: sob as palavras 'Natureza•, 'ciência' e 
'leis' n~o se viam as mesmas leis. Neste sentido,. a 
'nossa· Natureza e a nossa 'ciência' podem muito bem ter a 
sua data de nascimento, o que n~o . quer dizer que 
anteriormente n~.o se observasse nada. Numa palavra, .sempr.;io 
se observou a Natureza, só que n~o era a mesma."< 4 > 

E por isso mesmo é que Lenoble, protestando contra a 

arrogância preconceituosa que classifica de ignorantes todos ·os que 

nos precederam,. insiste em afirmar a "suficiência" de conhecimentos 

e de irastrumerrt.c•s de manejo, . com que os diferentes e antigos grupos . 

sernpre so•..4beram cor1duzi ~ suas di ferer1t.es e antigas real idades: 

"Quando hoje abrimos os livros de história natural que reconstituem 

as técnicas rudimentares desses tempos. ficamos estupefactos com a 

sua pobreza e imaginamos que os nossos . antepassados de entgo deviam 

achar-se bem desarmados e privados. N~o se achavam privados de 

nada. nem da nossa fisica nem da nossa técnica,. em todo o caso,. 

visto que embora o seu mundo fosse mais pequeno em dimens~es e 
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menos abastecido de espécies vivas e de -subst~nciàs quimicas 

catalogadas,. a Natureza rodeava-os de ·-presenç:as e de valores que 

preenchiam a .sua afetividade."< 9 > 

Sendo assim, quando o que se pret.ende é o "mapeamento" dos 

discursos sobre a natureza, objetivando-se o estabelecimento de uma 

geografia desse discurso~ há que se perseguir e identificar os 

di versc•s espaç:os pt-oduzidc.' s pelos homens. Neles encontraremos as 

naturezas que, adequadamente produzidas,. são su~ici~ntes e · capazes 

de preen•=her os niveis de relacionamentos exigidos pelos mais 

diferentes esquemas de vida. Pois, reafirmando a citaç:~o há pouco 

· mencionada de Smith,. 11 a prc•duç.:~o do espaç:o é um res•..11 tado 16·::.iicó da 

produção da r1atureza"" desde que o espaç:o n:to seja entendido como 

realidade apartada da natureza, e desde também,. · que esta (a 

natureza> seja entendida como resultado igualm.enf:-e- lógico da 

produ~ão espacial. 

Desse ponto de vista, entre uma hist6ria ou uma geografia do 

discurso sobre a natureza, a possivel "linha divisória" que nos 

permitiria distinguir com clareza as diferenças entre estes dois 

procedimentos -história ou geografia-., padece da mesma falta de 

nitidez que a '~fronteira" convencionada para estabelecer os limites 

entre a própria cultura e a natureza~ part.icularmente q1...1ando n~o se 

vê nada de an~inatural, m~ito menos de sobrenatural, na comprovada 

capacidade humana de prod•-~zir idéias, de fazer sua própria história 

ou de alterar o seu mundo. 

Em out1-as palavras,. a particular leitura que estamos fazendo 

da geografia, ou~ se se preferir, a particular geografia sobre a 

qual estamos refletindo, lon9e de considerar um problema 

discutida falta de localiza~~o/identifica~~o/objeto/etc. 

padeceria tal ciência(?), percebe ai urna espécie de qualidade que, 
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mesmo tendo sobrevivido de forma pouco consciente, pode traduzir-se 

caso o que se pretenda seja a aproxima~~º da 

geografia com o tipo de discurso exigido neste final de século. 

Vantagem essa que decc•rre exatamente das caracterisitcas 

trangt-essoras da real idade atual; pois · da queda ·do "m• ... rro de Berlim" 

ao recrudescimento da qu_es t~o ambienta 1 -eco 1 óg i éa,. todas as 

particularmente as que demarcam um 

"mundo" •=iue é da natureza de "out.ro" q•-"e é da sociedade. E, nesse 

caso, a geografia,. diferentemente das · outras ciências,. a rigor 

jamais se si t•.,c••...1 completamente em qualquer um desses lad•::is. 

* * * 

Hoje o paradigma evolucionista al iad•:i ao anal i tismo 

mecanicista herdado da "revoluç~o cientifica", ainda sobrevive e 

sustenta a vers~o oficial da natureza. E,. caso tivéssemos que 

escolher um simbolo,. que fosse capaz de t-epresentar a natureza 

oficializada por esta alian~a .. este necessariamente ter:ia que ter a 

capacidade de juntar, numa ~nica imagem, as aparentes contradiç:3es 

entre organismos que evoluem e mecanismos operados por 

especialistas. 

obed i er1tes 

Mas a·pesar de tais imagens ainda serem as prevalecentes,. não 

o cotidiano transgres sor deste século que finda, 

trouxe à . tonà m•.ütas e novas exigências que os já "obsoletos" 

paradigmas com suas desgastadas imagens ngo são capazes de atender. 

E as muitas indica.;:~es n e ste sentido,. apontam mais uma vez para a 

pr::i.ss i b i l idade de m•..1 i t•:•s · e novos 11 des l •=>•=ame ntos" das p e ssoas. com 

suas relaç:~es e. evidentemente, do mundo com sua natureza. 

A nos sa geografia ngo se completaria,.. portanto,. se não 

buscãssemos acc•mpa nhar e entende r os novos caminh•::>s que conduze m a 
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estes deslocamentos. Que, diga-se de passagem, hoje mais do que em 

qualquer outro tempo, estão envolvidos por um sentido 

consideramos profundamente geogréf ico~ pois num contexto de 

praticamente total mundialização de uma única espacialidade, apesar 

da extrema especializa.;:ão territorial que multiplica e diversifica 

as paisas~ens, q1...iase não é possivel deslocar--se mais nada, a não ser 

com a produç:~o de um novo espaço: 

"C ••• > As sociedades antigas povoavam o espaç:o. Elas 
p•:•voavam at.t-avés dos P•::istos de troca, depois, das cidades, 
depois, através das capitais. A Cidade-Estado era uma 
concentraç:ão relativa unindo as vilas. Esta concentra.;:ão 
repetiu-se em maior escala na Naç:ão-Estado e na criaç•o da 
capital, que é a cidade das cidades •. Era então - e é 
ainda m1.ü tas vezes o caso - uma q1..-1estão de disp•:•r o espaç:o 
geográfico, de organizar a populaç:ão de um território. Era 
geop•::ol 1 tica. C ••• > Ho:ije estamos na cronopo:1l itica. A 
geogt-afia é a mer1s1_u-ai;:tto do espa.;:o. Atualmente, desde os 
vetores do periodo pós-Segunda Guerra Mundial~ a Geografia 
foi sendo transformada. Entramos numa outra análise do 
espaç:o que está vir-1ci...1lada C:<C) espa.;::c•-t.:.empo." 

"< ••• > há uma desregulagem da dist~ncia que cria 
dist.~ncias-tempo para substituir distáncias-espai;:o. · A 
geografia é subst.i tu ida pela cronc•-::n-afia." 

"( ••• > O espaç:o nti:o está mais na geografia está na 
eletrônica. A unidade está nos tennir-.ais. Está no ternp•:• 
instantaneo dos postos de comando, nos quartéis-generais 
das multinacionais, nas torres de controle, etc. A 
politica está manos no espai;:o fisico do que nos sistemas 
temporais adrninistt-ados por várias tecr1olo9ias, das 
telecomunicaÇ:ões .aos av_ities, passando pelo TGV, etc. Há um 
movimento da geo para a cn:>nopol 1 tica: a distribuii;:tt_o do 
território torna-se a distribuii;:tt6 do tempo. A 
distribui.;:ão do território está superada, é minima1.wc 6 > 

Os d i, rnens i onamenl:.os f 1 si c•:is, as "distâncias-espai;:o", a 

"distribui.;:ão do terr i t6t-io", etc., v~o necessariamente se 

enquadr andc.i, à medi da que o tempo se impõe · como pr i nc i pa 1 

Mas é importante frisar que ele - o tempo jamais 

dei>·~ou de curnpr-i r esse seu papel de quarta dimens~o espacial, 

apenas não pôde aflorat- com a ir1t.ensidade de a•3ora, pois a leitura 

linear-evolucionista da história <"o passado corn•:• degrau do 
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futuro''), prefere ressaltar nos fatos passados aquilo que considera 

e ignorância dos antig6s, tanto em nela.;::~o ao 

conjunto do território ou do plar1eta, como ern às 

explicaç~es dos fenômenos e fatos nele presentes. 

Foi necessário que todos os limites se alcançassem, que todas 

as fronteiras fossem questionadas para que percebêssemos que "entre 

o poder explosivo inventado pelos chineses antigos e o da bomba 

atômica, t·ealmente n~c· e~-.:iste mui ta di feren.;::a" <7 >. Ou seja,. cada 

1..~ni VEffSO, cada mundo particular, tem e teve 

ci~cularidade, suas suficiências e, evidentemente 

sua 

se•....ts 

própria 

próprios 

enigmas que, obviamente n~o eram os nossos. Em outras palavras, 

nos afirmou Lenoble fazendo aos 

int.e·;rantes desses mundos, "n~o se achavam privados de nada, nem da 

ncrssa fi sica nem da rios s a t.écn i ca 11 e, acrescent.ariamos, nem do 

r1osso con~·,ecimentc• do planeta ou de sua natureza. 

Ness•2 sentido, emb•:•ra aparentemente semelhantes, s~o de fato 

diferentes as naturezas que nesses "mundos" se produziram., pois 

caso se tratasse apenas de 1.una mudanr;:a de discurs o, que 

seria essa a percot·rer a história de forma· paralela ao mundo dos 

homens~ sobrevivendo indiferente a todos os seus discursos? 

Dai inclusive é que decorre o sentido profundamente geogràfico 

a que aludimos há pois a percepç~o dessas di fet·ent.es 

naturezas · ser6 tanto maior, quanto mais profundo for o nosso 

"mergulhe•" nas diversas espacial idades q1....1e, vários tempa::is 

históriCOS1 sus tentaram pais agens aparentemente (para nós) 

semelhantes como as do Universo, da Terra e suas naturezas. 

Para determinadas formula.;::e:ies<e>, a · distinç~o entre uma 

primeira e uma s egunda n a turezas bast aria para situar o ·problema, 

mas se tal di stinç~o é s uficiente para aborda geris gerai s 
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objetivem realçar as diferenças entre a natureza original-primitiva 

e aquela culturalmente (re)produzida, não ê no entanto suficiente, 

quando o que se pretende é a investigação e a individualizaç~o das 

/ 
multiplas espacialidades produzidas pela cultura dos homens 

caso fossem consideradas apenas como distintas manifestações de uma 

ónica natureza, mesmo que 11 se·:11 .. ~nda " , nos recolocaria diante 

pt-oblerna inicial de t-econhec i rnento das ci rci...ilar-idades 

témporo-espaciais. Segundo Neil Smith: 

"A distin·;:~o entr-e a pr-irneira e a seg1_w1da nattu-ezas é 
obsoleta. Como uma distinç~o filosófica entre equivalentes 
ab~stratos e ontológicos ou até mesmo entre realidades 
similares, tornou-se obsoleta tão logo quando não mais se 
referia à divisão entre sociedade humaná e n~o-humana. 

Como uma divisão entre materialidade e abstração, a 
distinç~o entre primeira e segunda naturezas certamente 
capturou a complexidadde da organiza~~º social e o 
distanciamento da natureza primária. Mas a habilidade do 
capital p~ra produzir o mundo material 'à sua própria 
imagem· tornou essa distinção como sua própria vitima·-uma 
abstração que tinha perdido o contato com a mudança da 
realidade e o potencial da história humana. A produção da 
primeira natureza, de e como parte da segunda natureza, 
faz da produção da natureza, nâo como primeira ou segunda 
natureza em si mesmas, a realidade dominante."< 9 > 

Na tentativa de captar e mapear as diversas "realidades 

dom i t-1antes" • que tem sentido, distinç~o das 

diversas natur~zas produzidas, a que n•::>s ded i cam•::is capi t•...il•::i 

anterior. Da "não" nat•Areza pt-irnitiva. já que nesse caso -

natureza liberal, passando pela natureza or9ânico-cosmológica dos 

gregos ou pela orgénico-teológica dos medievais, até chegarmos ao 

mundo-máquina dos mecanicistas ou à evolucionista nat•...ireza 

liberal-progressista modernos, resta a certeza de a 

naturez~ é de fato, para nós, uma abstração, cuja concr~ção, pelQ 

menos no ~mbito geral~ nunca se dá . de forma a-espacial< 10 >. Além do 
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mais, é interessante notar a dimensão de importância que o tempo 

vern 9anhar1dc1 nestas sucesse;es~ ·e n~o s6 por causa das raz~es hA 

pouco apontadas <"esgotamento dos limites",. "anulador" dos espaç:os 

f1si•::c•s et•=·), mas principalmerite pelos en•=urtamentos verificadc•s, 

ern cada vez mais breves per 1 odo's de vi gên•= ia de cada uma das 

nat•..irezas já prodL~zidas. 

Evidentemente q•..ie esta const.ataç:ão,. baseada n•.Ama intet·pretaç:~o 

particular de m• . ..ii tos fatos,. não n•::is aut.or izat~ ia extr.ai r dai - nenhuma 

"lei" que nos permitisse afirmar que a mais recente natureza -a do 

pa~adigma evolucionista com al91..1ma resistência 

estaria já com os seus dias contados. Mesmo porque,. não seria por 

causa desta inexistente lei que mais este "sólido se evaporaria",. 

mas sim por ca•.~sa dos mui tos e signi ficati vc•s acontecimentos que ac• 

longo do século xg se encarregaram,. e ainda se encarregam,. de 

enfraqL~e·=er os paradigmas ainda prevalecentes. 
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2. A NOVA NATUREZA E A VELHA GEOGRAFIA 

f:tas muitas novidades havidas no século XX, vale a 

examinar aquelas que pelo seu poder demolidor de antigos conceitos, 

somam no sentido de engrossar as exigências por novos paradigmas ou 

simplesmente por novas naturezas. 

No campo das chamadas ciéncias anallticas, a impressão que se 

A flsica, 

entre as ciências, que mais preservou 

ideal newton-cartesiano de perseguição da t•'.:ltal e 

exatid~o na investigaç::~o cientifica da natureza, tornou-se uma das 

principais responsáveis pelo desmoronamento dos chamados 

conceitos que, até o começo do século, ainda eram os t-esF=·•=-r-isàvei s 

pela· manuten~ão da de "ciência-objetiva". Os 

conceitos de espaço, tempo, causa, objetividade 

cientifica, etc., diante das novas forrn1..,1laç::ões 

proporcionadas pela teoria da relatividade de Albert Einste~~ pela 

teoria qu~ntica de de 

Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, entre outros. 

De e:=<Pet- i menta dos pesq1.ü sadot-•2S, corno E i nsten e Hei s•21/l.bet-9. a.s 

conclusões indicadas pelas teorias que eles mesmos protagonizaram, 

arrancaram exclamações •=-=•rnc•: "Era comi:• se tivesse sido 

retirado de baixo dos meus pés, e n~•'.:I houvesse ~m qualquer 

t~ma base sólida sobre a pudesse algo" 

CEinste•n) < 11 >; " ( ••• ) Pode a Nat.1_u-eza set- t~o abst~rda ci:•mo nos tem 

parecido nessas experiências com os àtomos?''(Heisenberg) < 12>. 

O fati:• é que todo o arcabouço conceitua! de que se d i sp1_w1ha, 

todos o~ paradigmas pelo analistismo carte~iano, pelo 
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evolucionismo darwinista. n~o se prestavam para explicar nenhum dos 

comportamentos que estavam se verificando no universo subatOmico. 

A matéria, até então concebida como formada por particulas 

sólidas e indivisíveis -o~ àtomos-, revelava-se n~o tão 

assim, mas composta por "imensos" campos de força integrados por 

unidades muito pequenas Cdài a "im•:::nsa" dimens~o desses 

-elétrons, prótons e n~utrons-, sem comportamento definido 

manifestavam-se corno ondas, ora como particulas), sem trajetória ou 

localização previsiveis, mas apenas prováveis e dependentes de 

probabilidades". seja, dificilmente a 

lógica da mec~nica clássica, conseguiria explicar q1.~a i sq1..~e r 

destas novas carcateristicas. A imagem criada por 

Heisenbet·g, nos dá urna boa medida do conte•:.ido "enigmático" de tais 

cc•nstatações: 

"Considen:~mi::is, pot- e::<ernplo, um átorni::i movendi:·-se em •.una 
cai>::a fi:.4ada •=tt~E· ~dividida pi:w r...1ma parede em dr.~as pat·t.es. 
Suponhamos, também, que a parede divisória ostente um furo 
bem diminuto, mas que permita que o átomo passe de um lado 
para o outro. O átomo pode, ent~o, de acordo com a lógica 
clássica, encontrar-se em uma das duas metades ou na 
º'-'tt·a. N~o há urna tet·ceit·a PC:•ssibi l idade: o principio do 
terço e x cluido! Na teoria qu~ntica, contudo, teremos de 
admitir -se . quisermos fazer us~ dos termos 'átomo' e 
'caixa·- que ocorram outras possibilidades, misturas 
estranhas daquelas duas."< 13 > 

não acontecem. Mas para a nova lógica que a realidade do universo 

subatómico revelava, seria possivel ser e não ser, acontecer e 

acontecer, e tudc• i ssc• ao mesmo tempo. 

Acontece que rio univet·so subatómico os resul têt.dos 

experimentais refletem sempre interações, dificilmente repetidas, 

entre os objetos investigados, os instrumentos de observa~ão e 

próprio observador. Além do mais, com a teoria da relatividade 
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formulada por Einsten,. o espaç:o perde o seu ca~àter apenas 

tridimensional, o tempo deixa de ser uma unidade iso::ilada e ambos· 

espaço e tempo- passam a compor um continuum quadridimensional, o 

"espa•;;o-t.empo". O qw~ tem particularmer1te importância, quando se 

fenómenos cujas velocidades se aproximam dos limites 

irnpc•st.c•s pela velocidade da luz: "Antes d•::a advento da relatividade 

restrita, . aceitava-se como evidente que eventos poderiam ser 

t.empa::a, independentemente de suas 

espaciais. Ora, nós bem sabemos agora que essa maneira de pensar 

decorre de nossa vivéncia diària, pelo fato da velocidade da luz 

ser imensamente maior que qualquer outra que c6nheç:amos na pràtica; 

·clat-amente, essa origem n~o foi percebida na época. E mesmo· sabenda;:. 

sobre ela,· coisa simples ima•3inar-se que a ordenaç:~o temporal 

de eventos dependa de suas localiza.;:ões."< 14> 

Ou seja, nem a idéia de um espaç:o absoluto, como palco dos 

acontecimentos fisicos, e nem a idéia de um tempo enquanto dimensgo 

i~olada e sem rela~~º com o espa~o, sobreviveram às novas 

revela~ões proporcionadas pelas investigaçeies do universo 

subatómico. Neste universo., de dimensões microscópicas e de 

velocidades próximas às da luz., ternpo e espaç:o n:lo se separam. Um 

ntio existe sem o outro e ambos s6 podem ser especificados nas sr.. .. as 

rela~~es com o observador. 

Enfim, comportamento dual, incertezas, padrões de 

probabilidade, realidade interativa.,. dimens~o espaç:o-tempo, 

principalmente, subjetividade, já que o observador é elem~nto 

fundamental para fechar p "circuito" e materializar os resultados 

de qualquer investiga~~º' tais s~o as expressões que passaram a 

integrar obrigatoriamente toda e qualquer referência à natureza do 

.'uni versa:• s•_ .. batôrnico. E, consequentemente, ·caem por terra as 
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expressões mais significativas dos antigos paradigmas, tais como 

"certeza", "evidencia" e "objetividade" de• conhecimento cientifi•=o, 

ou a imagem de uma natureza onde o que prevalecia era a "guerra de 

todos contra todos". 

No q•.~·:=: diz de rn•..-1ndi:• emb1.~tida nas 

formula~ões da nova fisica, Fritjof Capra si ntet i zot~ da 

maneira C•S. principais e 1 ement..:•s i ntrod1..1:z idos pelas duas 

revolucionárias teorias: 

"As duas teorias básicas da fisica rnoder·na transcender·am, 
pois, os principais aspectos da visão de mundo cartesiana 
e da fisica newtoniana. A teoria quêntica mostrou que as 
particulas subatómicas n•o são grãos isolados de matêria, 
mas modelos de · probabi 1 idaoje, ir·1t.er··=c•next;es n1..-1ma 
inseparável teia cósmica que inclui o observador humano e 
sua consciência. A teoria da relatividade .fez com que a 
teia cósmica adquirisse vida, por assim dizer, ao revelar 
seu caráter intrinsicamente din~rnico, ao ~ostrar que sua 
atividade é a própria essência de seu ser. Na fisica 
moderna, a imagem do universo como uma máquina foi 
transcendida por uma visão dele como um todo•dinêmico e 
indivisivel, cujas partes est~o essencialmente 
inter-relacionadas e só podem ser entendidas como modelos 
de um processo cósmico. No nivel subatômicó, as 
inter-rela~ões e interao;:~es entre as partes do todo são 
mais fundamentais do que as própriai partes. Há movimento, 
mas não e ::<ist.ern, ern última análise, objetos moventes; hà 
ativiojade, mas n~o e>::istem atores; n~o há danç:arinos, 
sc•mente dan•;:a. "< 1e> 

Numa situação onde "não há dan~arinos, S•:-mente dano;:a" , a 

identifica~~º e hierarquizaçgo das partes qw:: compõem o todo e, 

portanto, . a pfática do analitismo dedutivista como método para a 

compreensão da realidade, convenhamos, fica no minimo pr·ejudicada. 

Para esta nova realidade, descortinada pelo universo subatómico, o 

todo é que determina o comportamento das partes. Portanto n~c· é 

PC•ssi vel tentar entend•2r tal realidade com base t1C•S modelos 

propostos por Newton ou Descartes. Muito menos é possivel analisar 

ou . até me smo admitir· e entender "coisas" que são e n~o s~o ao mes m•:• 
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tempo, como um elét.ron que é onda e é parti•=ula, baseando-se em 

me;:,delos de conhecimento qr_~e, . · desde· o tempo de ·Ar ist6t.eles,. 

afirmavam que as "coisas" ou s~o,. ou não s~o. Tampouco, deixam 

fica~ abaladas também, as teses darwinistas de uma natureza 

evolui às custas da "luta de tc•dos contra todos", dianb= de 

universo que se revela como uma teia de intera~~es e 

prc•fundas,. das quais n~o se excluem nem mesmo o ser humano e 

consciência. 

E por mais que tais conch~sties decorram de investigaçl!ies 

de 

urn 

sua 

universo subatómico, n~o há corno restringi-las a este nivel, pois, 

em ~ltima anàlise, aquilo que vale para o mundo microscópico dos 

átorr1c•s, vale também para o t-esto d•::> universo, jâ que este nada mais 

é do q•.-'e o resultado intet-ativo de todas. as possfveis cc•ne:x:t;es 

entre os "mundos microscópicos" que o compO'em. Em ciutras palavras, 

a natureza revelada na sua "intimidade mais profunda" 

microscópico), nos a levantar desconf i an.;::as sobre as 

certezas que tinhamos da natureza macroscópica que, diga-se 

passagem, ainda 

parado~<almente, a 

paradigmas. 

cont. i rn . .ia a 

"funcionar" 

ser explicada,. conceituada e, 

segundo os velhos e desgastados 

Est.e aparente paradoxo s6 encontrarã sua superaç:::~o quando a 

nova nat.t~re.za., modernas formula~~es 

ti ver abri •30 r1Luna ouf:.r a espacial idade c1....1jo f1.~ncior1arnent.o, diverso 

do de agora., dependa de outros paradigmas, de outras concepç:::~es de 

mundo ou, n•.-'ma palavra,. de urna outra natureza. 

Isto é, apenas as novidades -eveladas pela fisica na pr imeit·a 

metade deste século, n~o s~o ainda suficientes para "descort~nar'' a 

integralidade de uma nova natureza, já que esta n~o se s ustentaria , 

apoiada por n•::ivas exigêncié:1S d e . conhec irne r1tos e 
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func i onament.os, que s6 a pt·odu~~o s6cio-cul tural dos homens, 

result~nte de um igualmente · novo universo de r·ecor1hecimentc•s e de 

relacionamentos, tem condi~~es de produzir. 

Mas cc•mo também.. e ta 1 vez pr i nc i pa 1 roente neste campo, o sé.cu l c.1 

'...!' J .· ~.:-·. foi pródigo, a previs~6 de que a velha natureza estaria com uos 

seus dias cor1t.ad•:•s", desde que n~o ar-riscássemos uma quar1tificaç~o 

para esses dias, n~o é, - na verdade,. t~o ousada assim. E essa 

impress~o fica mais clara,. quando nos dedicamos particularmente ao 

exame da st~cess~o de acontecimentos que, da Revolu~a'o Russa à q1...1edét 

do .Muro de Berlim, C•IA da I Grande Guerra à amea~a nuclear de 

destrui~ão total, contribuíram para produzir u~ contexto de onde 

emer9em novas e cada vez maiores exigêr1cias,. que as alter-nativas de 

convivência social existentes tém se mostrado incapazes de atender. 

E como tem sidc• do aprofundamento deste tipo de impasse, 

novas ordens exig idas e velhas C•rdens estabelecidas-.. q•...te novos 

roundos e, consequentemente novas naturezas, têm sido produzidos 

através da história, é F•ossivel e importante destacat·,. entr·e os 

muitos acontecimentos qL~e tiveram ll.~·3ar neste século XX,. aqueles 
. -

que. mesmo por trás de uma névoa ainda não totalmente dissipada <o 

século sequer acabou>, já t~1os permitem antever- al9•...1ns dos mui tos 

"caminhos " que pode m, ou ngo, nos conduzir para outros espa~os. 

Para uma rnelhc•r corapn?.eristto destas possibilidades, de 01...1tt·os 

espa~os e evidentemente novas 9eo9rafias, é iraportante retomarmos 

alguns fatos. 

Quando. ainda no séc ulo passado, Ernest Haeckel propôs o 

evolucionismo darwinista. como antidoto ao socialismo <v. nota 99,. 

Cap. III),. n:ío imaginava que leigo no inicio do séc•...ilo seguinte, 1917 

rnai s prec i s amente, a prime ira . de muitas revoluç~es soci a li s tas - a 

Rus s a - iria consagrar- se como vitor· ios a. Tampouco p1;,de t· ia prevêr 

-152-



que em seguida à e em muitos casos por sua 

direta, várias outras revoluç~es se sucederiam, até compl•:r!tar um 

ciclo de transforma~~es, que das primeiras décadas deste século ao 

inicio da década de 70, seriam responsáveis por "deslocar'' mais de 

1/3 da populaç~o mundial, para aqr . ..d lo 1=11...fe S•~ um 

outro tipo de espacialidade. 

Aparentemente o antidoto de Haeckel n~o tudo 

parecia realizar-se segundo as dos socialistas do 

entre o modelo socialista e •=- a 

história n~turalmente selecionará aquele que conduzirá a humanidade 

era para ser um "ant.1 doto" 

socialismo, revelou-se na verdade um importante itistn .. ~mento 

idec•lógico para Justificar, realizar de 

• conteúdo igualmente darwinista. E certo que entre as propostas de 

sociedades em choque havia um aparente antagonismo. Enquanto ni:.1 

realizaç:ão a partir do estabelecimento da igualdade econômica e da 

satisfaç:~o das necessidades básicas de tod•::>s, já para 

liberalismo-burguês, essa mesma meta, seria alcan~ada atrav~s da 

liberdade de i~iciativa, da concorrência entre desiguais e da maior 

ou menor competência que cada um apresentasse para sobreviver e 

crescer. Um a~tagonismo que se revelou, de fato, apenas aparente , 

pois, a p~opagandeada estratégia "progressista", em ambos os casos, 

acabou d.:tndo mais ce r te• par a a que 1 es qw::, de um jeito ou de outro 

-como proprietârios diretos ou indiretos (via Estado) da produç~o-, 

conduziram, e ainda conduzem, todos os esforços sociais no sentido 

de realizar C•s ser .. ~s partic1..üat·es "progressc•s". O q1...1e, em 

dos casos, e segw1do uma lógica darwinista~ nada mais refletiria, 

do que o es~erado via partido 01...1 via 
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mercado,. que a "natur-eza" de cada uma destas soei e de-. dês 

d·~terminar-ia. 

E,. em se tratando de resultados,. o fato ê que nem a satisfaç~o 

das ~ecessidades básicas, muito menos a posterior liberdade que 

isto acarretaria, verificou-se no mundo socialista, 

como gar-antia o 1 ibera! ismo-burgês,. o mito da 1 ibet-dade de 

iniciativa,. foi capaz de cc•nduzir as amplas massas do rn•.Ando 

capitalista par-a as pr.:.1pagandeadas situaçties de "bem estar sc•cial",. 

que hoje dificilmante seriam encontradas em mais do que uma meia 

d
r.., • 

• 1_~:;;::1 a de paises. 

Claro que tudo isso só é poss1vel de se~ dito a partir do 

momer-it•:O que estamos vi Vendo hc1je,. quando Uma onda revoll4Cionát-ia 

van-e praticamente todos C•S pai ses socialistas d1;, globo,. ao mesmo 

tempo em que prossegue nc•s paises capitalistas a "mesmice" 

cotidiana das insatisfações, contr-ad i ç:eies,. falta de salário,. 

moradia, prazer de viver ••. 

Em suma,. se o ini•=io deste século foi marcado pela desi lus~·::o 

com o 1 iberal ismc· e pelo anúncio d& esperano;:a socialista,. o seu 

final é marcado também por uma nova desi lusãc•,. sem que no entanto 

nenhuma clara utopia cumpra ·o F·apel de ·nova esperanç:a. 

Eric Hobsbawm, em recente artigo, faz as se9uint.es referências 

a esse processo: 

"Aqueles dentre nós que acreditávamos que a · Revoluo;:ão de 
Outubro havia sido a porta para. o futuro da história 
mundial estávamos errados~ e isso nos foi pr·ovado. O erro 
de Lincolr1 Steffens quando disse 'eu vi o fut•.Aro,. e ele 
funciona.' n~o estava em que não 'funcionasse. Ele 'funcionou 
de forma irregular e tem conquistas grandes,. em alguns 
casos surpreendentes, que lhe podem ser creditadas. Mas 
revelou n~o ser o futuro. E quando iua hora chegou, pelo 
menos na Europa Oriental, todos, inclusive seus 
dirigentes, se deram conta disso • . E ele caiu como uma casa 
de cartas de baralho"' 16> 
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E a respeito das possibilidades futuras Hobsbawm a f i t- ma 

segui nt.e: 

"Ainda é rntüto c·~do para disc•.~tir as perspectivas para t:) . 

futuro, a .longo prazo. O que tem sido chamado de 'o século 
20 c1_.wt•::i' (1914--1990) já ter· mino•.~, mas tL~d·:• que pódemos 
dizer acerca do século 21 é que ele terá que enfrenta r 
pelo menos trés problemas que est~o piorando: a crescente 
diferen~a entre o mundo rico e o mundo pobre (e 
provavelmente entre os ricos e os pobres no interior do 
mundo rico) ; a ascensão do racismo e da xenofobia; e a 
crise ecológica, que nos afetarà a todos. Os modos pelos 
quais estes problemas podem ser enfrentadoi ainda n~o 

estgo claros, mas a privatiza~~º e o me~cado livre nâo 
fazem par-te deles."<1. 7 > 

A refer-éncia a 

simbólicos de seu inicie• e fim, 

respectivamente, já que o primeiro 

• •• J• •• I .--.. ··· 
C•S an•::is de . 1914 

< iní'cio da I Grande 

marcos 

e 1990, 

Guerr<:<.), 

representaria a queda do "velho mundo de• capital i srnc• g loba 1 e da 

sociedade burguesa em sua v~rs~o liberal 11 < 1 e>, e o segundo marcaria 

a onda revolucionária que tomou conta dos paises do leste 

em seguida à queda do Muro de Berlim <1989>. 

A ado~~º destes marcos tern o senti di=·, p ri nc i pa 1 mer1te, de 

chamar a at.enç:~o dos q•...ce insistem ern ver nos acontecimentos de 19:39 

e 1990, urna espécie de ressurreii;:~·::i daquele "velho mundo" derrotad•:• 

em 1914 e hoje prop~"3andeadQ pela chamada "no::•va onda 1 ibet-al". Mas,. 

embora seja bastante prematur-o tentar caracterizar, com certeza, as 

perspect ivas ·futu r as de recentes, F•1:1SSÍ\1el 

vista, 

"progredir" para os se 

encontram a maior parte das populações dos paises capitalistas. 

Na verdade, as possibilidades de construç~o de qualquer futuro 

estgo abertas, como aliàs sempre estiveram. 96 que dessa vez,. à 
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desacreditada utopia liber~l-burguesa,. soma-se o desgaste da 

"sol1...1ç:~o sc .. =ialista" e o resultad•:> é •=> de uma apar-ente falta de 

perspectiva, pois, qualquer nova utopia, que tivesse a pretensgo de 

arrebatar de novo as mentes", .... neto rn 1 rii ma 

desde já capaz de 

juntar os principias de igualdade econômica com os de plena 

liberdade para que todos possam viver suas diferen~as. E, nesse 

sentido vislumbram-se, no máximo,. alguns caminhos 

percorridos e em nehum deles é possivel avistar qualquer 

Mas talvez resida ai a principal alentadot-a 

perspectiva aberta por todos os acontecimentos do século ··~···'. ........... CI 

realç:amento dos meios, do ato construtivo, em detrimento dos fins. 

A partir desta perspectiva,. ngo nos é dificil inclusive. 

perceber de que forma vgo se esbo~ando os muitos pontos de contato, 

entre os novos espaç:os e :x:i-;:iidos e a revolL~cic•nàr- ia fisica 

quêntico-relativistica que~ segundo Heisenberg. cwnpriria um papel 

i~portante dentro de um "processo histórico geral que tende a urna 

a um a 1 ar-gamento do nosso mündo presente", 

que;o recurso às armas, nesse processo, seria fatalmente desastroso 

por sua aberta, face a todos C•s tipos de 

renascer a esperanç:a de que, no estado final de 

unifica.;:~6. tradiç~es culturais distintas possam viver lado a lado, 

podendc· mesmc• .c•::1mbinar di fet-er1tes · tent.ativas humanas em um r1c•vo 

equilibrio entre pensament•:> e entre atividade e 

medi taç:~c,. " < 1 "'> 

todos os caminhos abertos e apare~temente 

com estas perspectivas, al91...1ns dos de f end i d•::.s PC• t- parte das 

correntes que integram o amplo movimento ecológico deste fim de 

-156-



século, mereceriam nossa aten~~o. por causa do potencial que 

demonstram em "costurar" os diversos pontos de contato a que nos 

referimos, além de outros tantos que a própria quest~o ambiental 

enca~regou~se de levantar. 

acreditarmos que esta 

implica necessariamente na ~uperaç~o das ordens estabelecidas, e 

n~o apenas na solu~~o das crises estas mesmas 

ordens. E, neste ponto, o movimento ecológico se divide. 

Hà aquelas correntes, sem d~vida minoritârias, cujas criticas 

generalizadas voltam-se para o conjunto das sociedades i nd•.~str ia is 

e suas estruturas baseadas em parâmetros de eficácia, produtivismo, 

consumismo, especializa~~º• exploraç~o. opress~o etc., com vistas 

ao acúmulo de capital, seja ele privado ou estatal. E, nesse 

sentido, prop~em enfoques ambientais em que os homens, s1_.1as 

convivência e suas condições de es.t.~·=-

excluidos da natureza, uma vez que esta, obviamente, n~o pode estar 

~xcluida da produção espacial. Tal enfoque foi em parte sintetizado 

por Michel Bosquet da seguinte forma: 

"( ••• > a ecologia, por causa dôs novos parâmetros que 
introduz no cálcülo econômico, é, virtualmente, uma 
disciplina fundamentalmente anticapitalista e subversiva. 
Enquanto o ~nico optimum que a contabilidade capitalista 
conhece é o aumento do capital, o lucro, a ecologia 
introduz parémetros extrins ecos; o aproveitamento 6timo 
dos recursos naturais, do ambiente, dos equilibrios 
biológicos; a procura do máximo de durabilidade, de valor 
de utilizaç~o e já n~o o valor de troca; a satisfaç~o e a 
real izaçâo ótima dos t·1Qrnens, dentt-o e fot-a do se•~ 

trabalho, e já não o rendimento e a produtividade màx ima 
do trabalho sob o ponto de vista do capital"'20 > 

Por outro lado, a "c•nda" ambier1tc:1l é ainda majot-itariament.e 

cot· rentes pr·e·:·c•.,padc:o.s a e 

~sgotamento dos r ecursos naturais, entendidos como resultantes da 
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de um e 

natureza da qual ele não faz parte, mas sobre urna 

maneira q1.~e relaçbes sociais. O que eobviamente 

t· e f ot: •;:a Lm1<::1 1 inha 

"natureza" que, entendi da 

amea~ada pelo esgotamento dos 

para a defesa de 

lucros, estaria em 
, 

charnc:1dos "t·e·=i-~rsos naturais". E, 

urna 

de cet·ta Bernardo sintetiza na seg1Aint·~ 

•::jl_~e t•t..IS•=Cl i dent. i f i cc:1t· aquilo ser 

principal conte6do da ecologia: 

"Pat·a a ecolo•;:iia não se coloca 1.~ma altet· t·1c:\tivci. n~~o 

capitalista, a reorganiza~ão de toda a sociedade e de todo 
o sistema de produ~ão cbnsoante as relações comunitàrias 
que os proletários desenvolvem e expandem na luta direta 
contra o capital. Os ecológicos tomam o capitalismo como o 
pressuposto e confundem-no com a ind~stria geral. ( ••. > O 
objetivo da corrente ecológica consiste em descobrir uma 
manei t· a de 
mantendo- se 

1.d tt·apassar a 
porém no quadro 

da pt·odut i vi da.de, 
das r-el a.;:e;e s 

definem o capitalismo. Por isso não coloca os verdadeiros 
problemas de fundo e absolutiza a crise de produtividade, 
pt··~t.endendo encontr·at·-lhe a ot·igem nas relaçties ent.t·e 
totalidade do sistema econômico e a natureza. A ecologia 
veio dar assim nova vida ao mito do 'esgotamento da 
natureza'. 11 <21 > 

As conseguéncias de um tipo de visão e de outro, são in6meras. 

SC••= i eda1jes baseadas na i::opt·ess~o e/ot.J na 

comp~em ne~essariamente um quadro de degradaç~o natural, a comeo;:ar 

pelas c ondiçõe s de vida a que estão submetidas a maioria das 

pessoas; jà para outros, 1...irna coisa não teria nada a ver com a 

outra, e as rela~ões sociais comporiam problemas afetos, no màximo, 

com 

este se relacionariam de modo mais ou menos racional, isto é, de 

Ern s•...irna, p ;,:.. t· a al g uns impli c aria neces sariamente na 

ado~~º de uma outra racionalidade, para outros n~o ultrapassaria os 
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limites de uma otimizaç~o7 entendida como maior compreet-.s~o e 

melhor manipula~~º das razões prevalecentes. 

Evidentemente, o que está em jogo ai, nesta polémica que muito 

simp~ificadkmente abordamos, s~o distintas concep~~es de mundo. Mas 

o fato concreto é que, enquanto aquelas parcelas majoritàrias 

insistem na manutenção de uma vis~o. em que a natureza e a 

sociedade habitariam mundos paralelos e absolutizados; hã quem 

e o nati....1ral, com•:> 

partes integrantes de lUn universo relativistice• em que a natureza, 

enquanto totalidade abstrata e sempre provisória, s6 pode assim ser 

percebida e concretizada, desde que localizada no tempo e no espa~o 

de contextos s6cio-c~lturais precisos. 

llm dos principais desdobramentos da percepçrlo desta unidade, é 

a aboli~ão das divisões e dos paralelismos artificiais entre 

"rnur1dc1s" sc•ciais e naturais, em tod1:is os niveis e sem prejuizo -do 

necessário reconhecimento de alteridades. Pelo contrário. No caso 

dos agrupamentos humanos, pc•r exempl•:::>~ a separaç::ãc• 

natureza impede não apenas o recc•nhecimento~ mas o 

cultw-a( 

próprio 

desenvolvimento de possiveis diferenças culturais, pois, tal 

separação desdobra-se no artificialismo da separaç::ío e 

hierarquizaç::~o entre "1 iberdades" consideradas · fur1darnentais e a s 

ei:•nsidi=:!t-adas secundárias. o•...1 . se se prefere. entre "liberdades" e 

"necessidades". E quando se processa t -al divis~o, evicJenterner1te q• .. ~e 

as "liberdades" s:ro sacrificadas7 em nome da urgência de 

"necessidades" que tampouco conseguem ser s atisfeitas. 

A compreensão de que o homem n~o é mai·s uma espécie de 

"primeira natureza", sujeito apenas às necessidades biológicas ou à 

dinâmica f isica , ma s f1 ... mi:::li: ... rnentalrnente urn prc•d• .. ~tot- de c1...1l tura q1...1e s e 

r e aliza. plenamente em e s pai;:os de liberdade, remete- nos , 
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necessariaMente, para o cultivo de um conceito amplo de natureza da 

qual n~o se exclue o homem em sua diversidade sócio-cultural <um 

atributo obviamente nattwa 1) Í SS() 

preservada ou terá de se desenvo 1 vet-

sociedades onde tanto a exploraç~o como a opress~o sejam abolidas. 

Tal conte~do, expresso por parte das correntes 

sintoniza-se fortemente n~o s6 com as novas exigências formuladas a 

1.-1top ia-:,", mas é (ambêm coincidente em 

rn1..-1i tos com algumas das principais cobranças d•'.2 

conceitos para a natureza, quêntico-relativisticas 

apontar· aro. 

impossibilidade d e o homem da 

esta apresentarà um comportamento dependendo 

"observador", rn.:is ·também pela confet- ida 11 Ct. t.r:1S 

construtivos'' ou às interaçbes entre participantes, como sendo algo 

determinante para os resultados de qualquer ainda, 

pela dificuldade de distinguir e hierarquizar partes em meio a 

universo interat ivo, antes visto como "uma batalha de todos 

todos", de fato não são poucos os pontos de contato 

referimos. E, todos eles. convergindo para concep~3es holisticas do 

universo e de sua natureza, onde tanto as inter-rela~ôes entre 

seus componentes, b e m homero e suas subjetividades 

posi~~es de destaque. 

Tudo isso nos revela claramente a possibilidade de uma nova 

Os i .n•:we d i entes desta poss ibilidade est~.1:. 

am~durecendo e os real também 

convergem nesta direçâd. 

No caso especifico a 

oportunidade de obs e rvar o favoreci~ent6 
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transgressora e deslocalizada o brindou. Pois o esforço., que muitos . 

"discursos" ter~o que fazer., no sentido de ultrapassar os guetos 

humanistas ou naturalistas em que se encontram, n~o ê exatamen~e 

se e::d9irá da geo~rafia, jà que desse prc•blema ela 

jamais pade•=eu, embora,. como n~o P•=:tderia deixar de Sõter, as mesmas 

discuss~;es e problemas teórico-metodológicos,. afetos à qualquer-

diGurso que se sustente com base no analitismo 

dedutivista, tenham também contagiado a geografia que, afinal, é 

"filha" de um me~mo processo <embora, diga-se de passagem, "filha 

imperfeita",. por-q•-~e n~o se aninhou clat-c;..mente em nerrh•.Jm dos grandes 

campc•s -h•-'rnar10 •=:t•..1 natura 1- .. oferecidos ai:• desenvolvimento das 

ciências>. 

Num cc•nte:=<:to de desgaste das concepções absol1_4tizadoras de 

tempo/espaço e ascenst10 do "cont i n1_41..-1m 

é possivel retomar e refletir 

quadridimensional" 

espa•;:o-t.empo, acerca de m~itas das 

form1_4laçt:;es "irnperfei tas" propostas para a geografia, não tanto 

pelas inexistentes novidades que teriam permanecido C•C•-'ltas., mas 

pelas novas possibilidades de leituras que o novo contexto. 

proporcionaria. Pois hoje~ antigas formulaç~es temáticas, tais como 

"hc•mem-ambiente" ou as igualmente · antigas e sempn:: criticadas 

. "planetár io-sintetizad•:iras", di fi•=i lrnente teriam 

qualquer posslbilidade de desenvolvimento ~ realiza~~º• 

entendimento relativistico de um espaço que s6 se produz e só se 

define também enquanto um "continuum dimensional", . a sociedade-

natureza, identificável e perceptivel nos sea--'s diversos 

desdobramentos por "unidades" de espaço-tempo. Trata-se, 

verdade, de um contex to onde a exigência é pela aproxirnaç~o 

discurs os, e que, por issc• rnesmc•, tende a eleger a "imperfeii;::~o" 

das formulai;::~es transgressoras, que n~o se contentam em "discursar" 
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sobre menos que o todo, como o alimento mais frutuoso e 

para a nossa época. 

Hà um espaço, reconceitualizado à luz di."\S novas 

inegavelmente tende a de 

ponto de onde C•S 

descontentes com os lugares, que o analitismo mecanicista lhes té.m 

reservado. Monteiro, quem já fizemos r·ef•2r·ência ni:• ca.p. II, 

detectou .. :.:st.e fazer· menção especificamente à 

cientifica a atitude analitica do geógrafo esteve e estará '.?_:,e1'i'1pr·e 

oscilando entre a objetividade 'conceitualizaçâo' 

sofisticada da ciência simplicidade subjetivamente r· eclamada. 

pelo senso comum. E aqui se pode também facilmente evocar a 

bipolaridade complementar da vis~o em 

ambiente (lugar, espaço, mundo) e 'para d e ntro' do homem. Talvez 

a este mecanismo complementar constate 

agora, enquanto se requer uma reconceitualização de 'espaço' por um 

imperativo de ordem económica que se expande em geometrias mais 

sofisticadas (de Euclides para Riemann/Lobachewsky) há um 

movimento, construtivo e circular que paralelamente chama a aten~âo 

para o ~sicológico, antropológico, hurnanisitico em surna, q1...ie se 

dimensiona di:• '11...igat·' ao 'espa~c•'. 11 < 22 > 

A geogr~fia tem um papel em todo este movimento. No mini me•, 

não ficar- de fora sua experiência de oscilação, St_Ja 

prática deslocalizada, sua indefiniç~o. s ua pretensão planetária, 

conferem um certo ar de precocidade, dentro da ampla cr::anver-géni:;:ia 

que se v e rifica no sentido da constituição dessa nova 



da Teoria da Relatividade à 

Esta ci~~nci a da nova n<::t. tut· •::Zê.'I. nove• 

convergente''• já possui até uma espécie de manifesto -Declaraç~o de 

Venez a- do qual a geografia deveria urgentemente tornar-se também 

li 1. Estamos tes t emunha ndo uma importante revoluçgo no campo das 
c1ancias . r esultante das reflex ões s obre ciência básica (em 
particular pelos progressos recentes da fisica e da biologia), 
das mudan~as rápidas que elas ocasionaram na lógica, na 
epistemologia e na vida diária, através de suas aplica~~es 

tecnológicas. Contudo, notamos ao mesmo tempo um grande abismo 
entre a nova visão de mundo que emerge do e s tudo de sistemas 
naturais e o s valores que continuam a prevalecer na fil osofia, 
nas ciências sociais e humanas e na vida da sociedade moderna 
- valores amplamente baseados num determinismo mecanicista. 
num positivismo ou num niilismo. Acreditamos que essa 
discrep~ncia é danosa e na verdade perigosa para a 
sobrevivência de nos sa espécie. 

" 2. O conhecim•:=:nto cientifico, no SE"~'-4 pt·ópt-io impeto, atin9i1_~ o 
ponto em que pode começar um diálogo com outras formas de 
conhecimento. Nesse sentido, e mesmo reconhecendo as 
diferenças fundamentais entre Ciência e Tradiç~o. vemos ambas 
em complementaridade e n~o em contradiç~o. Este novo e 
enriquecedor interc~mbio entre ciência e · as diferentes 
tradiçôes do mundo abre as portas para uma nova visão da 
humanidade, e mesmo para um novo racionalismo, o que poderia 
induzir a uma nova perspectiva metafisica. 

Mes mo n~o des ejando obter um enfoque -:ilobal, nem 
um sistema fechado de pens amento, n e m inventar 

estc..be 1 ec•2 t· 
1.~ma utopia .• 

r econhece mos a n ecess idade prem~nt~ de pesguisa aute nticame n te 
transdisciplinar através de uma din~mica de interc~mbio entre 
as ciências naturais. sociais. arte ~ tradi~~n. Poderia ser 
dito que esse modo transdisciplina r é inerente ao nosso 
cérebro. através da din~mica d a interaç~o entre os seus doi s 
h e misféri os . Pesqui sas conjuntas da n atureza e da imagi n a ção , 
do univers o e do h o me m, pode riam nos a prox ima r da r ea lidade e 
n i:1s pet-roit. ir um rn >:::lhi:·t· •2nfre ntarnmE:r1t.o dos desc.•.fios de• nossc• 
tempo. ( ... ) " < 2~ > 
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SEC. XX: A GEOGRAFIA POSSIVEL - NOTAS 

( 1 ) Ne i 1 Srn i th. "O desenv•:• l vi mento des i gua 1 " < Nat• .. n- ez:ê:1. Cap i t.a 1 e a 
Produçgo de Espaço). Ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1988. 
Pg. 109. 

(2) Op. cit. 

(3) Ibid. Pgs. 132 e 133 

(4) Robert Lenoble, op. cit. Pg. 28 

(5) Ibid. Pg. 209 

(6) Paul Virilio e Sylvere Lotringer. "Guerra Pura, a Militarizaç~o 
do Cotidiano". Brasiliense, S~o Paulo, 1984. Pgs. 17/63//109 

(7) Ibid. Pg. 36. 

ent r· e • .. .irnc:\ prirneir·a e urna segunda natureza é 1.~m 

artificio vàlido, mas que sempre necessita um esclarecimento 
conceitual por parte de quem o utiliza. Pode tanto ser 
utilizado para distinguir a "natur~za selv~gem" dos primitvos 
das "naturezas domesticadas" nas diversas sociedades de 
classes. Pode também, n•::i •=ontexto das sociedades de classes,. 
distinguir aquela natureza (segunda) produzida sob o capital, 
da -natL~reza que antecede este - meado de prod• .. ~ç~o,. c•::im o intui to 
de chamar a a t ençâo para a escala e o ritmo das transformações 
capitalistas. Smith (op. cit.>. por e x emplo,. cita desd~ Plat~o 
e Cicero, a Marx , para desenvolver a discuss~o e afirma que: 
11 r:rent.re os sn-eg;:1s ant. i·:i•:•s, Platao era o qr...ie mais per•=ebi a_ 
quanto a atividade humana havia transformado a superfície 
ter~estre. Todavia, somente Cicero conseguiu dar ao conceito de 
segunda r1atureza Sl'ª cunha9em verdadeira,. e para ele a segunda. 
natut-eza era obviamente aqr.,ela prod•...izida pela atividade humana,, 
~m oposi~~o à natureza het-dad4, n~o humana." (op. ci t •• p9. 83). 
Este cor1•=ei to de seg'-'nda natur-eza" se9undo Smith,. ter-ia 
sobrevivi do intacto até o séc. XVIII,. q• .. ~ando o capita 1 i srnc• 
industrial amplia de fato a escala de S'-'ª atua~~c· ac• nivel do 
planeta e,,- nas palavras de Marx,. reduz a nat1...n-eza original 
"para umas poucas ilhas de corais australianos de origem 
recente''. Referindo-se a esta situaç~o, Smith afirma: "Com a 
produ~~o da natureza em escala mundial, a natureza é 
progressi~amente produzida de dentro e como parte da chamad~ 
segunda natureza. A primeira natureza é destituida do fato de
SUé.1 primitividade, s• .. 4a c·r-iginalidade." (op. cit. _ pgs. 93 e 94>. 
Quanto a nós" prec•cupadc•s em real.;::ar as diversas -e distintas 
real idades e s• .. ,as naturezas correspondentes,. das quais nr...1nca 
exclu1mos os valot-es culturais - e as concepç:ts'es de mundo q1...1e 
produzem~ distinguir apenas entre uma primeira e uma segunda 
natureza seria insu'ficiente para os propósitos do nosso 
trabalho. 

(9) Neil Smith, op. cit. 1 pg. 99. 

<10) Quando fazemos estas referências 9era1s1 n~o estamos 
desconsiderando C•S diversos r1iveis P•:>ss1veis de concreç:eies de 



diferentes espacialidades, que podem ser motivadas por muitas 
razõe5, tais como: sociedades diferentes, ~ias históricas 
diferentes, especificidades das formações econômico-sociais, 
ou atê mesmo por diferencia~ões classistas em uma mesma 
sociedade. Seja como for, será sempre a pa~tir da compreensão 
da espacialidade produzida por cad~ uma destas "razões'', que 
teremos a condição de concretizar a idéia abstrata . da 
natu~·e:;:~:a. 

C11) citado por Fritjof Capra, op. cit., pg. 72 

<12) WetT••~t- Heisenberg. "Fisica e Filoss:•fia". Editora Universidade 
d~ Brasilia, Brasília, 2a. ed., 1987. Pg. 37 

<13> Ibid., pgs. 137 e 138. 

C 14) Ibid., pg. 96 

(15) Fritjof Capra, op. cit., pg. 86. 

( 16) Eric Hobsbawrn 
~Tot·nc:1l Folha 

in "19::::·;:t -·O q•-~e 

de São Paulo de 
t•ebates, pg. 3. 

C 17> Ibid. 

< 1E:> Ibid. 

S•:·b ri:··-~ Pé:i r ~'\ C•S 
12/11/1990, Sê~ão 

(19) Werner Heisenberg, op. cit., p9. 154. 

Vi t1:1 t"" i 1:1SC•S" • 

Tendências/ 

<20) Sicco Mansholt, Michel Bosquet e outros. "Ecologia caso de 
vida 01...1 de mot·t.e". Mor·aes Edit.1:1res, Lisboa, 1979, 2<:• .• ed., pg. 
32 e 33. Importante considerar que aquilo a que o au~or 
denomina de capitalismo, vale tanto para as sociedades do 
chamado:• "sc•cialismc• real", como as capitalistas pt~opriamente 

ditas 

<21) João Bernardo. "O Inimi90 Oculto - Ensaio sobre a luta de 
classes/ Manifesto Anti-Ecológico". Afrontamento~ Porto, 1979, 
pg. 166 e 167. Aqui vale a mesma observa~~º feita na nota 
anter-'ior. 

<22> Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, op. cit., pgs. 23 e 24. 

(23) A ''Decla~a~~o de Veneza" ê o documento final de um simpôsio 
promovido pela UNESCO em março de 1986, que reuniu 
pesquisadores de várias partes do mundo na cidade de Veneza, 
Itália. O tema do simp6sJo era "Ciência e as fronteiras do 
conhecimento: o prólogo de nosso passado cultural''. Citamos 
apenas tt·ês pontos , de 1 .. .un to ta 1 de seis q1,,1e compe'.iem a 
"Declaração". Sua integra foi publicada no Jornal ~gora, Ano 
II -No. 3, Julho-Agosto/90, editado pela UNESP, em artigo 
int.it.ulc:\do "Pot· t.4m •=cw1h•::!•=irnenti:• seJ.va-;iem" de Ed-;iard d·~ . Assis 
Car·valhi:•. 
Os . out.rc:is tt·é s pont.•:• ·.s dê'A de•::l ê.H'"ai;::~i::· s~k· •=•s seg• .. ü r1tes: 



4. A maneira convencional de ensinar ciência mediante um~ 

apresenta~ão linear do conhecimento não permite que se perceba 
o divórcio entre 
hi:•je supo=:radi:t.s. 
edt~c<:1c i ona j s q:.Ae 
atual, que agora 

a ciência·modern~ e visões de mundo que estão 
Enfatizamos a necessidade de novos métodos 
levem em consideração o progresso cientifico 
entra em harmonia com as grandes tradiç~es 

.culturais, cuja preserva~ão e estudo profundo são essenciais. 
A UNESCO deve ser a organiza~~º apropriada para promover essas 
idéias. 

5. Os desafios de nosso tempo - o risco de destruiç~o de nossa 
espécie, o impacto do 
da gen~tica. etc. 

processamento de 
jogam 1_nna 

•:lét.•j•:-s, as 
nove. 11Az sc•t•r_e as 

responsabildades sociais da comunidade cientifica, tanto na 
inici~tiva quanto na aplicaç~o da pesquisa. Embóra 
cientistas possam não ter o controle sobre as aplica~ões das 
suas próprias descobertas, não poder~o permanecer passivos 
quando confrontados com usos impensados daquilo que 
descobriram. ~ nosso ponto de vista que a magnitude dos 
desafios de hoje exigem, por um lado, um fluxo de informa~ôes 

para o p6blico que seja cohfiável e continuo e, por outro, o 
estabelecimento de mecanismos multi e transdisciplinares, para 
conduzir e mesmo executar os processos decisórios. 

6. Esperamos que a UNESCO considere esse encontro como um ponto 
de partida e encorage mais reflexões do gênero, num clima de 
transdisciplinaridade e universalidade. 

A declara~ão é assinada por A. D. Akyeampong <Gana; fisico
matem~tico>. Ubiratan D'Ambr6sio CBrasil; matemàti~o
educador), René Berger CSui~a; critico de a~te), Nicolo 
Dallaporta Citália; fisico), Jean Dausset <França; Prêmio 
Nobel de Medicina), Maitrave Devi Cindia; poetisa), Gilbert 
Durant <Fran~a; filósofo), Santiago Genoves <México; 
antropólogo), Akishai Margalit <Israel; filósofo) Yujiro 
Nakamura (Jap~o; filósofo), David Ottoson <Suécia; presidente 
do Comitê Nobel de Filosofia), Abdus Salam CPaquist~o; Prêmio 
Nobel de Fisica), L. K. Shayo <Nigéria; matemático>, Rupert 
Sheldraake <Inglaterr~; bioquimico), Henry Staap <Estados 
Unidos da América; fisico>, David Suzuki CCanadà; 
geneticista), Susanta Goonatilake (Sri Lanka; antropóloga 
cultural>, Basarab Ni colescu CFran~a; fisico), Michael Random 
CFran~a; escritor), Jacques G. Richardson <Estados Unidos da 
América; escritor), Eiji Hattori <UNESCO, chefe do Seta~ de 
Informações), V. T. Zharov (UNESCO; diretor da Divis~o de 
Ciências>. 

-166-



V 

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, T. W.; Di8lética Negativa. Taurus, Madrid, 1975. 

AFANASSIEV, V. G.; Fundamentos da Filosofia. Ed. Progresso, Moscou, 
1982. 

ALTHUSSER, L.; Aparelhos Ideológicos de Estado. 
Graal, Rio de Janeiro, 1980. 

ANDERY, M. A. et al.; Para Compreender a Ciência. Educ, S~o Paulo, 
1988. 

ANI:iERSON, T • ..... ::- Ideologia em GeograT1a: uma introduç~o. 
Textos 3, AGB, sgo Paulo, 1977. 

ln Se 1 eção drõ 

ARISTOTELES; Etica a Ni·=ômaco. Col. Os Pensadores,. N•::ova Cultural, 
19i::7 

BACON, Francis; Novun Organum. Col. Os Pensadores, Abril Cultural, 
S~o Paulo::a, 1973. 

BARRIOS, S. et. a1.; 
19E:6. 

A Constru~~o do Espaço. Nobel, 

BAULIG, Henri; A Geografia é 
Geografia, c1r9. 
S~o Paulo, 1982. 

uma Ciência? ln Perspectivas d~ 

por Antonio Christofoletti, Difel, 

BERMAN, M .• . . Tudo que é Sólido 
Letra~, S~o Paulo, 

t>esmancha 
1987. 

Ar. Companhia 

BEN- DAVID, Joseph; O Papel 
Paulc•, 1974. 

do Cientista na Sociedade. Edusp, 

BERNAL, Joht-1 t•.; Ciêr1cia na História. Livros Horizonte, Lisboa, 
VC•l. > 1975. 

da.s 

BERNARDO, Jo~o; O Inimigo Oculto · <Ensaio Sobre Luta de Classes, 
Manifesto Anti-Ecol69ico>. Afrontamento, Porto, 1979. 

BETTANINI, Tonino; Espa~o e Ciências Humanas. 
~Tane i t-o, 19t::2. 

Paz e Terra, Rio d~ 

BOOKCHIN, M.; Por una Sociedad ecológica. Gustavo Gili, 
1978. 

Barcelo·na , 

BOSG!UET .• M.; Ecc•k•9ia e Liberdade. Ed. Vega , Lis b•:•a, 1978. 

-167-



BRAVERMAN, Harry; Trabalho e Capital Monopolista <A Degradaç~o do 
Trabalho no Século XX>. Zahar, Rio de Janeiro, 1977. 

CAPEL, H.; Filosofia y Ciencia en la Geografia Contemporánea. 
Barcanova, Barcelona, 1981. 

CAPRA, Fritjof; O Ponto de Muta~~o. Cultrix, 
19S7. 

S~c· Paulo, 2a. 

CAPRA, Fritjof; Sabedoria Incomum. Cultrix, São Paula, 1990. 

CAPRA, F.; O Tao da Fisica. Cultrix, São Paulo, 1990. 

C:ARVALHO, M. B.; A Natureza na Gec•grafia .:.·-:. Ensinei Médio. 
Livre 1, AGB, S~o Paulo, 1986. 

CARVALHO, M. B.; () é Natureza. Col 
S~ci Par.~ lo, 1991. 

Primeiros 

CASINI, P.; As Filosofias da Natureza. Presença, Lisboa, 1987. 

ed., 

Ter-ra 

CASTORIADIS, Cornelius; A Instituiç~o Imaginària Da Sociedade. Paz 
e Terra, Rio de Janeiro, 1982. 

CASTORIADIS, C. e COHN-BENDIT; Da Ecologia Autonomia. 
Brasiliense, São Paulo, 1981. 

CHAUI, Marilena et al.; Primeira Filosofia. Brasiliense, 

CHAUI, Marilena; O Que é Ideologia. Col. los. Passo~. Brasiliense, 
2a • ed. ~ 1 •3:=: 1 • 

CHALII, M.; Cultura e Democracia CO [)iscurso Competente e Outras 
Falas). Moderna, S~o Paulo, 1981. 

CHATELET, Fran~ois Cdir.>; História da Filosofia, Idéias, 
Doutrinas. _ Zahar, Ric• de Janeiro, 8 vol., 1981. 

CHRISTOFOL_ETTI~ A. <org. >; 
Par.ü o, 19(:2. 

Perspectivas da Geografia. Difel, 

CLAVAL, Paul; Geografia do Homem. Livraria Almedina, Coimbra, 1987. 

CLAVAL, P.; Evolucion de La Geografia Humana. Oikos-Tau, Barcelona, 
1979. -

COLZIER, R.; As Etapas da Geografia. Europa-América, .Lisboa,. 1962. 

COLLINGWOOD, R. G.; Ciência e Filosofia - A Idéia de NC\tureza. Ed. 
Presen~a,. Lisboa, 1986. 

CONTI, L.; Ecologia. Hucitec, São Paulo, 1986. 

COMTE, A.; Sociologia. Col. Grandes Cientistas Sociais, org. 
Evaristo de M. Filho,. ed. Atica, S~o P~ulo, 1978. 

-168-



CC: :·~1TA. Wc11 ·,,j.2 1-ley trl.; O Espa.;::c• Corno Um2•. Cc:<.t.e·~ot·ia d°"~ ?',n~:diso:::~ . Ir·, 
Revi sta Orientaç~o 2. Depto. Geografi a USP. 1983. 

DA MATTA, R.; R2laLivizando: Uma Introduç~o à Antropologia Social. 
Vozes. Petrópolis, 1981. 

DEMANGEON. Albert; Uma Def ini.;::~o da Geografia 
Perspectivas da Geografi a , org. 
Christofol~tti. Difel, S~o Paulo, 1982. 

Hurri<=".n ê<. . I n 
pot· Antonio 

DESCARTES, René; Discurso do Método. Col. Nova 
Cu 1b.u -21 • 4 ;::;. ecl. 1 9::::7. 

interPretaçào da Natureza e Outros 

DORST, J.; Antes sue a Natureza Morra. Edgard Blucher, S~o paulo, 
1 ·::J7:3. 

DUARTE, Rodrigo A. P.; Mar x e a Natur e z a ern o Capital. Ed. 
S~.:o Pau 1 o. 19::::€:.. 

VUARTE, L. M. ~:. Isto n~o se Aprende na Esco 1 ê:• . • 

Petrópolis, 1983. 

DUPUY, J. P.; Introdu~ào à Critica da Ecologia Politica. 
Civili zaç~o Brasileira , Rio de Jane iro. 198 0. 

DURt::HEIM, Emile; Método Sociológico. Col. Os 
Pensadores, Abril Cultural, 1978. 

EICHER , Don L.; Tempo Geológico. Edusp, São Paulo, 1969. 

ENGELS, F.; Anti-Duhring . Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1976. 

ENGELS, Friedrich; Dialética Da Natureza. Presença/Martins Fontes, 
Lisboa, t·::i74. 

FATALIEV, Kh.; O Materiali s mo Di a léti c o e a s Ciênc ias da Na tureza . 
Zahar, Rio d e Janeiro, 1966. 

FEBVRE, Luci e n; Geografia Humana. Edi~bes Cosmos, Lisboa, 1955. 

FEF:REIRA, Conceição C. e SIMOES, Natércia 
Pensamento Geográfico. Gradiva, 

N.; A 
Li sboa, 

Evoluo;:âo 
1 ·:;-::::6. 

FOUCAULT, M.; M i~rofi s ica do Poder. Graa l , Rio d e J a n eiro, 1979~ 

do 

FOUCAULT, M.; As Palavras e as Coisas -Uma Arqueologia das Ciências 
Humanas. Ediçôes 70, Li s boa, 1988. 

C:• • 
1 • '.' Geogr afia Soc i a l do Mundo. Difel, S~o Paulo , 

GEORGE, P.; Pano r a ma. do Mundo a tual . Dife l, S~o Paulo, 1968. 

-1€:..9-



GODELIER, M.; Antropologia. Col. G~andei 
por Edgar A, Carvalho, Ed. 

Cienti~tas Sociais, 
Atica, S~o Paulo, 1981. 

GOLDMANN, Lucien; Ciências Humanas e Filosofia. Difel~ S~o Paulo, 
2a. ed. :- 1970. 

GOLDMANN,. L.; Dialética e Cultura. Pai e Terra,. 
1967. 

Rio de Janeiro,. 

GC•LDMANN, L~; Oa-igern da Dialética. Paz e Ter-ra,. 
1967. 

Rio de .Janeiró,. 

GONÇALVES,. Carlos W. P.; A Geografia Está 
•?;ieograf ia. It-1 G-ec•grafia: Te•::iria 
Ruy Moreira. Vozes, Petrópolis, 

Em Crise,. 
e Critica; 

1982. 

Viva A 
org~ por 

GONÇALVES, Carlos W. P.; Notas Para Uma Interpreta~~º 
N~o-Ecologista Do Problema Ecológico. In Geografia: 
Tec·t· ia e Cr 1 tica; org. pot- R1...ty Mc•rei r-a. Vozes,. 
Petrópolis,. 1982. 

GONÇALVES,. C. W. P.; Paixão da _ Tet-ra-Ensaios Criticos de - Ecologia 
e - Geografia. Rocco-Socii,. Rio de Janeiro, 1984. 

GOIJL,.D,. S. J.; Ouand•:1 as Gál inhas Tiverem Dentes •. Gradiva,. 
19€:9. 

Lisboa, 

GOULD,. S. J.; O Polegar do Panda-Reflex~es Sobre História Natural. 
Gradiva, Lisboa,. s/d. 

GORZ, A.; Adeus ao Proletariado. Forense, Rio de Janeiro,. 1982. 

GORZ, A. Corg.); Critica da Divis~o do Trabalho. Martins Fontes7 S~o 
Paulo7 1980. 

GRAMSCI., A.; Dialética da História. Civiliza~go 

Brasileira, Rio de Janeiro, 4a • ed. , 1 981 • 

GRAMSCI,. A.; Os Intelectuais e a 
Civiliza~~º Brasileira, 
1979. 

Organiza~ão da 
Rio de Janeiro,. 

C•..1ltura~ 
3a. ed • ., 

_GREENE .. J. C.; Science,. Ideology,. and - -World View -Essays in the 
History of Evolutionary Ideas. llniversity _ c•f 
California Press .. Berkeley/Los -Angeles/London, 1981. 

GUELKE7 Leonard; Uma· Alternativa Idealista Na Geografia Humana. In-
PersF•ectivas da Geografia,. org. por Antonio 
Christofoletti, Difel, São Paulo; 1982. 

GUATTARI, F.; Revolur;::ão Molecular. Brasi 1 iense, São. Paulo,. 1981. 

GUGLIELMO, R.; Geografia e Dialética. ln Reflexões So~re a 
Geografia. AGB, sgo Paulo, 1980. 

GURVITCH , G.; Dialética e Sociologia-. Vértice, ~o -Paulo., _ 1987. 

-170-



HAWKING, s. W.; Uma Breve Hist6ria 
B•.n-acos Negros.; R~:::.cco. 

de• Tempo -Do 
Rio:• de Jê\neiro,. 

Big 
2a" 

Ban9 aos 
ed.,. 1988. . . 

HEGEL, G. W. F.; A Fer1c•menologia do · Espirito~ Col. Os Pensador·es,. 
Abril. Cultural, S~o Paulo; 1974. 

HEGEL,. Ge•:•r9 W. F. ; Est.ética-A Idéia e o Ideal. Col. Os Pensadores, 
Nova Cultural, S~o Paulo, 1988. 

HEISENBERG, W.; Fisica e Filosofia. 
1987. 

Ed. IJNB;. Brasilia,. 2a. 

HEISENBERG, w.; A Imagem da Natureza na Fisica Moderr1a. Ed. 
do Brasil, Lisboa, s/d. 

ed.,. 

livros 

HORKHEIMER,. M.; Eclipse da Raz~o. Labor, .Rio de Janéiro, 1976. 

JONES, W. T.; Las Cien•=ias y Las H• ... nnanidades. 
· Econômica, México, 1976. 

Fondo da Cultura 

KANT,. Immanuel; Critica d~ Raz~o 
Cultural. S~o Paulo,. 

Pura. Col. 
19:37. 

Os Pensadot"es, 

KOYRE, A.; Estud•'.:IS Gal i làicos. Dom Quixote,. Lisboa,. 1986. 

KOIRE,. A.; Estudc•s de História do · Pensamento 
Ut-.i versidade de Brasi 1 ia,, Brasi 1 ia,. 

Cierati fico. 
1982. 

Nova 

Ed. 

KOYRE,. A.; I)o Mundo Fechado ao Uni verso . Infinito. Forense~ 

Universit.6ria, Rio de Janeiro, 1986. 

KOSit(,. K.; Dialética de• Concreto~ Paz e Terra,. Rio de .Janeiro,. 2a. 
ed... 1976. 

KROPOTKIN,, Piott;.; Teoria e Método. ln Sel~~o de Textos 13,.· AGB,. 
S~o Pai.~lo, 1986. 

KUHN T. S.; A Estrutura das Revoluç~es Cientificas. Perspectiva, · 
S::lo Pa•-'lo,. · 1982. 

LA BLACHE; F·aul V.; As Caracteristicas Pr6prias da Geqgrafia. ln 
Perspectivas Da Geografia, · org. por Antonio 
Christofoletti~ Difel,. S~o Paulo,. i982. 

LABORIT, H.; Deus n~o Joga Dados. 
1988. 

Trajetória Cul tu.ral, · São Pa•..,.lo,. 

LACOSTE,. Vyes; A Geografia. ln História da Filosofia·,. Idéias, 
Doutrinas.. org. por · Franç:ois Chatelet, · Zahar,. Rio . de 
.Janeiro,. vol. 7- A Filosofia das .Ciências Sociàis, 
1981. 

LACOSTE, Yves; A Geografia-Isso Serve,. Em Primeiro Lugar,. Para 
Fazer A Guerra. Papirus, tampinas, 1988. 

LACROIX, Jean; Kant e o Kantisrno. · Rés Ed.~ Porto, s/d. 

-171-



LAGO, Antonio e PADUA, José A.; O Que é Ecologia. Col tos. Passos, 
Brasiliense, S~o Paulo, 1984. 

LEFEBVRE. Henri; O Direito à Ci~ade. Documentos, S~o Paul9, 1969. 

LEFEBVRE, Henri; Lógica 
Brasileira, 

Fc•rrnal /Ló·;ii•=a 
Rio de .Janei r-o, 

Dialética. Civi l _izaçâ•:• 
2a. ed·., 1979. 

LEFEBVRE, H.; Para Compreender o Pensamento de Karl Marx. Edr 70, 
Lisboa, s/d. 

LENOBLE, Robert; História da Idéia de Natureza. Edições 70; Li~boa, 
199(1. 

LEVI-STRAUSS, C.; O 
Pa•-~lo, 

Pensamento Selvagem. Cia. 
1976 

Ed. NacionaJ., 

LIPIETZ, A.; El Capital y Su Espacio. Siglo XXI, Barcelona, 1979. 

LOWENTHAL, David; Geografia, Experiência e Imagina~~o: Em Direção a 
uma Epistemblogia Geográfica. In Perspectivas da 
Geografia, org. por Antonio Christofoletti, Difel,. 
S~õk• Paülo, 1 ·~:=:2. 

LUKACS,. G.; Estética 1 -La Pe·=ul iarÍdad de Lo Estético,. vol •· 1. 
Grijalbo, Barcelona, 1982. 

MANSHOL T, Si eco t?.t. al.; Ecologia, Caso de Vida ou de Morte. . M•:)raes 
Ed., Lisboa~ 2a. ed., 1979. 

MARCO, Nél io; O G!1Ae é Darwinismo. Brasi 1 iense, Col. 1c•s. Pass•:>s~ 
Stio Pa1_~lc•, 1'5'B7. 

MARCUSE, H.; A Ecologia é Revolucionária. LP~,. Porto Aleg.re-, 1983. 

MARCUSE, H.J Ideologia da Sociedade Industrial. Zahat-',. Rio de 
Janeiro,. 1967. 

MARCUSE, H.; Raz~c· e Revolqç:~o. Paz e Terra, Rio de J'anei rp, 1974. 

MARCUSE,. H.; Contra-:- Revoluç:ão e Revolta. Zahar, 
1973. 

Rio de J'aneit-o, 

MARX, Carl6s é ENGELS, 
Politica, 

Frederico; . 
La Habana 7 

La Ideolo·:;iia 
1979. 

Alemana. Editora 

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich1 
Critica Critica 

A Sa·3rada Familia º'"' 
Contra Bru.no · Bauer e 

Presenç:a/Mât-tins Fontes, Lisboa, ~a. ed., 

Cr.itica da 
Consortt2s. 

s/d. 

MARX 7 Karl; Elemet-.tc•s Fundamentales Para La Critica De La Economia 
Pol 1 tica <Grundr isse> 1857-1858." ~iglo Veinti•..,no,. 
México, 14a. Ed,. 3 vol., 1986. 

MARX, K.; Ma~uscritos Económicos e Filos6ficos. Edi~~e~ 70, Lisboa, 
19:39. 

-172-



MARX, Karl e ENGELS, Friedrich; Te~tos. Alfa- Omega, S~o Paulo, 3 
V•:Jl., 197€:. .• 

MENDOZA, Josefina Gómez et al.~ El Pe~samiento Geográfico. Al ianza 
Editorial, Madrid, 1982. 

MINC, carlos; Como Fazer Movimento ~col6gico e Defender a Naturez~ 
e as Liberdades. Col. Fazer» Vozes, Petrópolis, 1985 

MONTEIRO, Cat-los ·A. F.; Geografia e Ambiente. It"I Revista Cwientai;:~o 
5, Depto. Geografia USP, .i984. 

MONTESQUIEU, B.; O Esp1rito das Leis~ Col. 

MOSCOVICI, 

Cultural, S~o Paulo, 1973. 

Essai 
Flamat- ion, 

81_.u- L' Hi stc• ire 
Paris, 1977. 

·Humair1e 

Abril 

de La Nat• .. we. 

MORAIS, Ani:.or!i•:• C. R.; Em Bl~sca da Ontc•lC•·;;ia do Espaço. In 
Ge•:•grê-;f.ic.:Te'Ot-ia e Critica; org. pot- . Ruy Moreira. 
Vozes. Petró~olis, _ 1982. 

MORAIS, A. C • . R.; Geografia: Pequena História Critica. Hucitec, Sãa 
Pai_~lc•, 1·3::;:1. 

MORAIS, A. C. R. e COSTA, W. M.; Geografia Critica; A Valoriza~~º 

do .Espaço. Huc1tec, S~o Paulb, 1984. 

MOREIRA, F~•...iy; A •3ieo:•grafia Set-ve Pat-a Desven•ja.r Más·=aras S•:u=iais. Ir1 
&eografi~: Teoria e Critica; org. por_ Ruy Moreira. 
Vozes, Petrópolis, 1982. 

MOREIRA, Ruy; Geografia, Ecologia, Ideologia: A "Totalidade Homem~ 
Meio" H1::;je <Espai;::o e Prc•cesso d•::i Trabalho). In 
Geografia: Teoria e Critica; org. por Ruy Moreira. 
Vozes, Petrópolis, 1982. 

MOREIRA, Ruy; O Que é Geografia. Col. los. Passos, Brasiliense, S~o 
F Co.LÜ ·=· • 19:::: 1. 

MOREIRA, R.; O Discurso do Avesso <Para a Critica da Geografia que 
se Ens ina>. Dois Pontos, Rio de Janeiro, 1987. 

. . 
MORGAN, · L. H.; A Sociedade Primitiva. Ed. Presen~~. Lisboa, 1973. 

MORIN, : E.; O Enigma do Homem. Zahar, Rio de J~neiro , 2a~ ed., 1979. 

NICOLAS-O, G.; Paul Vidal de la Blache Entre la Filos ofia Francesa 
y La Geog r a fia Alemana, Co l. Gê o 
Universida d de Barcelona, Septiembre 

Cr .. i t:. j, •::::a 
19:=:1. 

NOBREGA, F. P.; Para Ler Hegel. Vozes, Petrópolis, 1974. 

·OLIVEIRA, Aribva ldo U. <org.>; Para _Onde Vai o Ensino de. Geografia. 
Contex to, · S~o pauJo, 1989. 

-173-



PESSOA, Fernando; Obra Poética. Ed. Nova Aguilar,. Rio de Janeiro, 
9a. ; ediç:ão,. 1986. 

PESSOA, Fernac;lo; Obras em Prosa. Nova Aguilar,. Rio de Janeiro,. 
1986. 

PINTO, Alvaro V.; Ciêt1t:ia e Existência-Pri:,blemas Filosóficos da · 
Pesquisa Cientifica. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2a. 
ed~, 1979. 

PRADO JUNIOR, C.; Dialética do Conhecimento. Brasiliense,. S~o 
Paulo, 1980. 

PRESTIPINO,. Giuseppe; El Pensamiento Fi lcis6fico de Er19els 
<Naturaleza y Sociedad en La Perspectiva Teór i ca 
Marxista>. Siglo Veintiur10, Mexico, 1977. 

QUAIN1, Massimo; A Co~struç~o Da Geografia Humana. Paz e Terra, Rio 
de Janeiro, 1983. 

QUAINI,. Massimo; Marxismo e Geografia. Paz e Terra, Ri6 de Janeiro, 
1979. 

RATZEL,. Friedrich; O Solo, A Sociedade e o Estado. In Revista 
Orientação 2; Depto. Geograf i a USP, 1983. 

RECLUS,. Elisée; Geografia. Col. Grandes Cientistas Sociais 
Manoel Correia de Andrade), Atica, S~o Pa•...110 ; 

( •:·r-g. 
1 '385. 

ROSDOLSKY, R.; Génesis y Estructura de El Capital de Marx. Siglo 
Veintiuno, México, 1978. 

SACHS, I.; Eco~esenvolvimento. Vértice, S~o Paulo, 1986. 

SANTOS,. Milton; Por Uma Geografia Nova. Hucitec/Edusp, S~o Paulo, 
1978. 

SANTOS,. Mi 1 ton; O Espaç:o do Cidadão. Nobel, S~•::> Paulo, 1987. 

SANTOS, M.; O Espaç:o Dividido. Francisco ·Alves , Rio - de Janeiro, 
1979. 

SEABRA, Manoel F. G~; Geografia<s>?. In 
Depto. Geografia USP, 1984 • . 

Revist.:.a C' 

·-· =' 

SHMIDT,. A.; El Concepto de Naturaleza er1 Mar-x . Siglo :z:XI, Mé:=-=)co, 
1976. 

SHUMACHER, E. F. ; O Neg6c i o é ser Pequen~ . Zaha r • Ri o de ~T ane i t- o , 
.. 1977. 

SILVA,. Armando S.; O Espai;::o Como Ser: · Uma A•-~t·::>-Aval i a>;:. ~•::i Crit ica. 
I~ Geografia: Teoria e Critica; or~. po1. Ruy Mor eira . 
Vozes, . Petrópolis, 1982 . 

SILVA, A. C.; O Espaç:o Fora de Lugar. Hucitec, São Paulo, 1978 . 

-174-



SIMONNET, D.; El Ecologismo. Gedisa, Barcelona, 1980. 

SMITH, Neil; Desenvolvimento Desigual. Bertrand Brasil, Rio de 
Janeiro, 1988. 

SODRE, Nelson W.; Introdu~ão à Geografia. Vozes, Petrópolis, 6a. 
ed., 1987. 

SORRE, M.; Geografia. Col. Grandes Cientistas SQciais , •::org. P•:•r 
Januârio F. Megale. At.ica, S~o Pat..,lo, 19::::4. 

THOMAZ, Keith; O Homem e o Mundo Natural. Companhia das Letras, S~o 
Paulc•, 1988. 

THOMPSON, E. et al.; Exterminismo e Guerra Fria. Brasiliense, São 
Paulc•, 1985. 

TRICART, J.; A Terra, Planeta 
Lisboa, 1978. 

ViVQ. Presen~a/Martins F.:·r-·tt.es:r 

TRICART, J.; O Campo na Di~lética da Geografia. In Reflexões Sobre 
a Geografia, AGB, S~o Paulo, 1980. 

VESENTINI, José W.; Ensino da Geografia e Luta de Classes. In 
Revista Orienta~~º 5, Depto. Geografia LISP, 1984. 

VIRILIO, Paul e LOTRINGER, Sylvere; Guerra Pura, A Militariza~ão do 
Cotidiano. Brasiliense. S~o Paulo, 1984. 

VIRILIO, P.; Défense Populaire et Luttes Ecologiques. Galilée. 
Paris, 1978. 

VERNANT, J. P.; Mito e Pensamento entre os "Gregos. Difel/EDUSP, São 
Paulo, 1973. 

-175-



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/

	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -001
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -002
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -003
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -004
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -005
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -006
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -007
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -008
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -009
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -010
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -011
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -012
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -013
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -014
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -015
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -016
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -017
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -018
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -019
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -020
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -021
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -022
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -023
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -024
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -025
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -025a
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -026
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -027
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -028
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -029
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -030
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -031
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -032
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -033
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -034
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -035
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -036
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -037
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -038
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -039
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -040
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -041
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -042
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -043
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -044
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -045
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -046
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -047
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -048
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -049
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -050
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -051
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -052
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -053
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -054
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -055
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -056
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -057
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -058
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -059
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -060
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -061
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -062
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -063
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -064
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -065
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -066
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -067
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -068
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -069
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -070
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -071
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -072
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -073
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -074
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -075
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -076
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -077
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -078
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -079
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -080
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -081
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -082
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -083
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -084
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -085
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -086
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -087
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -088
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -089
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -090
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -091
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -092
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -093
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -094
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -095
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -096
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -097
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -098
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -099
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -100
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -101
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -102
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -103
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -104
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -105
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -106
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -107
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -108
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -109
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -110
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -111
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -112
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -113
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -114
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -115
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -116
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -117
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -118
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -119
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -120
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -121
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -122
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -123
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -124
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -125
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -126
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -127
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -128
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -129
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -130
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -131
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -132
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -133
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -134
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -135
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -136
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -137
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -138
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -139
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -140
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -141
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -142
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -143
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -144
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -145
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -146
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -147
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -148
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -149
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -150
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -151
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -152
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -153
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -154
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -155
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -156
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -157
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -158
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -159
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -160
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -161
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -162
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -163
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -164
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -165
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -166
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -167
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -168
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -169
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -170
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -171
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -172
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -173
	Carvalho, Marcos Bernardino de_1991 -174

