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1 A cosmogonia moderna e sua influência na Geografia 

A compreensão do paradigma da ciência moderna é essencial a fim de desvendar a 

concepção de mundo e o sistema de valores que, em conjunto com o modo de produção 

capitalista foram responsáveis por aquilo que Casseti (1995) denomina “desencantamento do 

mundo” e a visão da natureza externa os quais, por sua vez, estão no bojo das transformações 

ambientais pelas quais o mundo vem passando. 

Este paradigma orientado pela separação cartesiana res cogitans (mente) e o res 

extensa (matéria) sacramenta a dualidade mente/matéria, homem/natureza, sujeito/objeto e 

afirma a concepção de natureza externa ao homem.  

Para Capra (1982) a concepção cartesiana do universo como uma máquina 

forneceu a sanção científica para a manipulação e a exploração da natureza que se tornaram 

típicas da cultura ocidental e do modo de produção capitalista. Além disso, para Bacon “A 

natureza não é objetivo [objeto] passivo, mas material que resiste à nossa consideração e que, 

portanto, necessita ser dominado e submetido” (BACON, 1983 apud CASSETI, 1995, p. 21). 

Descartes corrobora essa idéia ao afirmar que o objetivo da ciência é o domínio e o controle 

da natureza, para que o homem torne-se seu “senhor e dominador”. 

A ciência geográfica, que é sistematizada no final do século XIX, herda a 

concepção físico-mecanicista da natureza e os estudos sociais sob égide do método das 

ciências naturais, o que é refletido na reprodução da concepção da natureza externa e do 

histórico dualismo: Geografia Física/Geografia Humana. 

 

2 O modelo de desenvolvimento, os impactos ambientais e a emergência da questão 

ambiental 

Durante o século XX, o modelo de desenvolvimento sócio-econômico, calcado na 

ampliação da produção e do consumo, na urbanização e industrialização, aliado ao 
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desenvolvimento científico, possibilitou um avanço da técnica e a ampliação exponencial do 

conhecimento e apropriação mercantilizada da natureza resultando em impactos que vieram 

atingir ao próprio ser humano. Simultaneamente, aumentaram as desigualdades sociais em 

nível mundial por meio da crescente apropriação privada, extensiva e intensiva, dos recursos 

ambientais sob a lógica da externalização da natureza e do “desencantamento do mundo” 

(CASSETI, 1995) vinculadas à cosmogonia que traduz a natureza a partir da racionalidade da 

ciência moderna.   

As evidências da degradação ambiental provocaram, a partir dos anos 1960, um 

“retorno à natureza” e a pesquisa tem se voltado para as questões ambientais. Em 1972 a 

Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), foi expressão 

dessa preocupação e um marco histórico e político internacional, decisivo para o surgimento 

das políticas de gerenciamento ambiental e para o tratamento científico da questão em foco. 

A questão ambiental foi ventilada, inicialmente, a partir da emergência do 

Movimento Ecológico que, conforme Gonçalves (1989), tem suas raízes histórico-culturais 

envolvendo as mais diferentes lutas, como a extinção das espécies, desmatamento, uso de 

agrotóxicos, urbanização desenfreada, poluição do ar e da águas, corrida armamentista, enfim, 

um amplo questionar ao modo de vida do homem.  

Além disso, de acordo com Castells (1999, apud BERNARDES; FERREIRA, 

2003), a principal expressão do movimento ecológico/ambiental é a mobilização de 

comunidades em defesa de seu espaço e contrárias à devastação do meio natural em nível 

local, organizando associações de moradores, naturalistas, cientistas, estudantes e vários 

grupos sociais, visando impedir a degradação de seus locais de moradia e de trabalho. Assim, 

juntamente com outros movimentos1, o movimento ecológico surge num momento de crise 

propondo uma mudança no modo de vida. 

No Brasil, o movimento ecológico emerge no contexto da ditadura militar, 

justamente no período do vertiginoso crescimento econômico alicerçado pelo capital 

internacional. O discurso político-econômico foi o de que “a pior poluição é a da miséria” 

(GONÇALVES, 1989), de forma que o Estado privilegiava a instalação de empresas em 

detrimento da conservação ambiental. Recuando um pouco na história, percebe-se que, no 

Brasil, nunca houve um ajuste entre crescimento econômico e conservação do ambiente. Isso 

resultou em impactos ambientais variados: a quase extinção de biomas como o da Mata 

Atlântica, da Floresta de Araucária, os processos parciais de desertificação no Nordeste (AB’ 

SÁBER, 1977, 2003), a devastação - conforme será tratado adiante - do Cerrado e, 



  

atualmente, da Floresta Amazônica, considerando, também, a dizimação das sociedades 

(população, cultura, etc.) autóctones, a degradação da condição humana dos negros que 

resultou de um modelo social escravista e a reprodução da pobreza por essa sociedade 

patrimonialista.  

O discurso ecológico, em razão dos evidentes problemas ambientais, toma uma 

grande expressão, atingindo várias ciências, a sociedade civil e os Estados. Estabelece-se, 

verdadeiramente, uma “questão ambiental” que, envolvida por interesses geopolíticos2, 

terrorismo da mídia e contradições num discurso que é inerente a várias ciências e grupos, 

merece ser compreendida e avaliada rigorosamente.  

Não obstante, a questão ambiental, que insurge divergências entre os cientistas 

(MONTEIRO, 2003), é legítima e atual tanto do ponto de vista social, devido às mazelas que 

a sociedade vem provocando e sofrendo, quanto do ponto de vista científico, pois ela põe em 

relevo o problema filosófico e metodológico do tratamento científico da relação 

homem/natureza.  

 

3 A questão ambiental na Geografia como superação do paradigma reducionista 

Nesse contexto, a emergência da questão ambiental e sua incorporação na 

Geografia trazem um questionamento da dicotomia nefasta homem/natureza que, desde a 

sistematização dessa ciência, se reproduz pela dicotomia Geografia Física e Geografia 

Humana. Para Gonçalves (1995, p. 309-310), 

 

O que a reflexão sobre o ambiente exige, portanto, como precondição, é a eleição de 

novos paradigmas que, no mínimo sejam capazes de não tomar Homem e Natureza 

como pólos excludentes. A adesão a tais pressupostos nos impõe, em decorrência, 

que nos recusemos a ver a natureza como mera fonte de recursos ilimitados à 

disposição de um Homem-centro do mundo [...]. 

 

Desse modo, a questão ambiental tem realçado o questionamento do próprio 

objeto e dos métodos da Geografia, que ainda são expressão da fragmentação do 

conhecimento sob influência do paradigma moderno, assim como a necessidade da 

inter/multidisciplinaridade. Paralelamente, na Geografia e em outras ciências sociais, surgem 

os estudos ligados à questão ambiental com ênfase na abordagem sistêmica3, que afirma a 

                                                                                                                                                                                     
1 Gonçalves (1989) cita o movimento hippie, feminista, camponês, gay, etc. 
2 Casseti (1995) alerta, por exemplo, que a política do desenvolvimento auto sustentável, emanada do 

movimento ecológico, tem como objetivo permitir a longevidade do sistema capitalista. 
3 Abordagem sistêmica não é utilizada, aqui, com relação ao método da Teoria Geral dos Sistemas, que foi o 

primeiro questionamento do paradigma reducionista/disjuntivo da modernidade, e sim como visão conjuntiva, 

integrada e múltipla. 



  

importância de uma pesquisa abarcar os mais diversos ângulos e especialidades do 

conhecimento no enfoque dos fenômenos (VIEIRA, 1995). Tricart (1977) assegura que a 

abordagem sistêmica é o melhor instrumento lógico de que se dispõe para estudar os 

problemas ambientais, pois ela permite adotar uma atitude dialética entre a necessidade de 

análise – que resulta do próprio progresso da ciência e das técnicas de investigação – e a 

necessidade, contrária, de uma visão de conjunto, capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre 

esse meio ambiente. Essa visão permite particularizar os fenômenos sem isolá-los; permite 

visualizar a essência de cada um e as interações com os demais e é isso que dá base para a 

constituição do processo sócio-ambiental; e, especialmente, afasta a análises dualistas, que 

são simplificadoras da realidade.        

 

4 O caso do Cerrado 

Voltando nossa análise para o caso do Cerrado, observa-se que este vem passando 

por transformações ambientais que se aceleraram a partir da década de 1970, quando um novo 

modelo técnico produtivo foi implantado incitando uma série de modificações sócio-

econômicas. Entre essas modificações, que são reflexo das transformações econômicas no 

país e do contexto internacional, da ação do Estado e do capital, destacam-se o aumento 

populacional provocado por migrações, o crescimento urbano e a “modernização” do 

processo produtivo no campo, os quais, por sua vez, geraram inúmeros problemas ambientais 

nas áreas urbanas e rurais. 

Em função dessas transformações a utilização econômica das terras foi 

intensificada, com grande parte da vegetação nativa sendo substituída por pastagens e 

monoculturas. Como conseqüência negativa desse processo aumentou a exposição do solo a 

processos erosivos, com perdas de solo e água, provocando diminuição da fertilidade daquele, 

redução no seu teor de matéria orgânica e na sua produtividade, desagregação, erosão em 

forma de sulcos e voçorocas e transporte dos sedimentos assoreando os vales agora 

desprovidos de matas ciliares. A perda da riquíssima biodiversidade do Cerrado também é 

fato que cumpre destacar. 

Nesse contexto, o Sudoeste de Goiás, em razão das características dos aspectos 

naturais e dos incentivos à ocupação e desenvolvimento que recebeu, tornou-se a área de 

maior produção, tanto de grãos quanto da pecuária do estado de Goiás, sendo a economia 

regional sustentada por esses setores. 

Paralelamente, a concentração de terras e renda foi reafirmada, algumas vezes, por 

novos atores sociais, em muitos casos os sulistas. Da mesma forma que aconteceu para o 



  

Cerrado, a paisagem natural anterior foi completamente transformada, com a região sendo 

inserida numa nova dinâmica econômica. 

 

5 A visão ambiental da Geografia na degradação do Cerrado. 

Até o momento foi dito que a Geografia, tendo sido sistematizada sob influência 

do paradigma da ciência moderna, herdou a dualidade e o reducionismo próprios daquele. 

Mas, como contradição da própria modernidade, surge a necessidade social e científica da 

superação do reducionismo que, aqui, apontamos pela emergência da questão ambiental. 

O processo de transformação do ambiente no Cerrado foi, pois, envolto de uma 

ideologia que pregava a modernização do processo produtivo. A modernização, no entanto, 

foi inconclusa, pois realizou-se em consenso com a estrutura agrária patriarcal e 

patrimonialista que sempre caracterizou o espaço agrário brasileiro. 

Essa reflexão dirige a análise para o fato de que, na pesquisa sobre a degradação 

do Cerrado, é essencial a comunicação com os diversos campos do saber e, especificamente 

na Geografia. O processo de degradação do Cerrado, resultante das relações sociais que os 

homens estabelecem entre si e com os elementos físico-químicos numa dimensão espacial é 

um fato concreto e múltiplo, que envolve múltiplas variáveis que estudadas pelo viés de um 

único ramo especializado da Geografia incidiria em perda da riqueza do real. Ora, um 

processo de degradação não é resultante apenas de processos naturais e, tampouco, apenas um 

impacto social. Portanto, a pesquisa que vise a compreensão dos impactos/degradação do 

Cerrado não pode se filiar a esta ou àquela geografia, mas à Geografia.  

Não se trata, todavia, de direcionar a pesquisa para um conhecimento de síntese, 

embora ela seja necessária (LEFEBVRE, 1983), mas de evitar a fragmentação alienante e 

empobrecedora do conhecimento.  

Numa perspectiva de superação do reducionismo, Coelho (2001) propõe uma 

visão teórica com base nas idéias de Marx e Engels, analisando a problemática ambiental 

além da questão natural, como uma questão social e política. Os impactos ambientais, para 

ela, são produtos e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da 

sociedade estruturada em classes sociais. Dessa maneira, 

Impacto ambiental é, portanto, o processo de mudanças sociais e ecológicas causado 

por perturbações (uma nova ocupação e/ou construção de um objeto novo: uma 

usina, uma estrada ou uma indústria) no ambiente. Diz respeito ainda à evolução 

conjunta das condições sociais e ecológicas estimulada pelos impulsos das relações 

entre forças externas e internas à unidade espacial e ecológica, histórica ou 

socialmente determinada. É a relação entre sociedade e natureza que se transforma 

diferencial e dinamicamente. Os impactos ambientais são escritos no tempo e 



  

incidem diferencialmente, alterando as estruturas das classes sociais e reestruturando 

o espaço (COELHO, 2001, p. 24-25). 

 

Sendo assim, compactua-se a visão de que os impactos ambientais são mais que a 

simples conseqüência da ação antrópica. Eles representam uma evolução social e ecológica 

inserida no âmbito de uma sociedade de classes que sofre diferencialmente os problemas 

resultantes dos impactos como, no caso, a degradação do Cerrado. 

E ainda, compreender tais impactos e degradações implica não apenas em tratar da 

erosão do solo e do desmatamento, por exemplo, mas abarcar a questão da possibilidade 

diferencial que as classes sociais têm de ter acesso ou serem excluídas da apropriação dos 

recursos ambientais. Assim, cabe pensar: a apropriação da natureza era menos predatória no 

passado do que atualmente, nas regiões do Cerrado? O acesso aos recursos naturais e, 

principalmente à terra, é diferente nos dois períodos, considerando o período da dita 

“modernização” do campo como divisor d’água e germe dos impactos no ambiente do 

Cerrado? 

 

6 Considerações finais 

Este trabalho visou refletir sobre a importância da questão ambiental, seu 

tratamento na Geografia e a tentativa da realização de uma análise da degradação ambiental 

do Cerrado no Sudoeste de Goiás a partir da busca de uma pesquisa integrada dos elementos 

sócio-econômicos e físico-ecológicos, aspecto que se considera ideal para a análise ambiental 

na Geografia. 

Apontamos para um caminho teórico/metodológico que almeja uma 

fundamentação científica capaz de abarcar, da melhor maneira possível, a riqueza presente no 

real e a complexidade de todos os processos envolvidos da degradação ambiental no Cerrado. 

Isso, associado ao desejo de atender a demanda social envolvida na pesquisa sobre o Cerrado 

é o que anima todo o esforço e comprometimento na realização das pesquisas que têm sido 

desenvolvidas pelos autores sobre a degradação ambiental no Sudoeste de Goiás. 

Por isso, reforça-se que, para realizar a análise ambiental é necessário integrar os 

conhecimentos relativos à natureza e à sociedade, busca fundamental para o rompimento das 

análises dualistas e simplificadoras do espaço. 

Essa visão integrada, que é aqui alvitrada, pretende compreender a realidade por 

uma visão complexa e conjuntiva, que são reflexo da emergência de um paradigma4 científico 

                                                           
4 De acordo com Kuhn (2000) “paradigma” é um conjunto de princípios teórico/filosóficos universalmente 

aceitos pela comunidade científica de um determinado período. 



  

pós-cartesiano que vem se estruturando nos últimos anos e traz conceitos que merecem ser 

absorvidos e avaliados pelos pesquisadores e aplicados à análise dos sistemas ambientais. 

Todavia, as análises específicas e as exemplificações substantivas sobre a complexidade 

aplicadas à análise ambiental são escassas, mantendo-se em nível ensaístico, e se constituem 

em desafios à pesquisa, já que estas concepções ainda não se estruturaram numa corrente 

teórico-metodológica definida na área da Geografia.  

A consciência da limitação da pesquisa geográfica ambiental em torno dessa visão 

complexa não elimina a busca pela integração de áreas que se tornaram especializadas, 

tornando a ciência sem consciência (MORIN, 2000), e é, também, um esforço no sentido de 

alcançar a resignificação da natureza posta por brilhantes cientistas da atualidade, como 

Morin (2002), Capra (1982) e Prigogine e Stengers (1991).  

Nesse sentido, as orientações metodológicas propostas por Coelho (2001), com 

base nas obras de Edgar Morin, se constituem em elementos para a reflexão. A autora alerta 

para uma análise dos impactos ambientais enquanto estágio de um movimento que continua, 

para a idéia de sistemas complexos, nos quais não há equilíbrio e sim relativa estabilidade e 

para a idéia de auto-ecoorganização, isto é, após ruptura de um estado de relativa estabilidade, 

o sistema poderá buscar sua auto-recuperação, desde que a taxa de reprodução seja superior à 

taxa de degradação.  

Essa visão de mundo, que se anuncia em meio a uma grande crise da ciência, da 

sociedade, da política e do meio ambiente nega a cultura fora da natureza (GONÇALVES, 

1989), a superioridade do conhecimento científico, o determinismo histórico evolutivo e 

afirma a evolução criativa e solidária da teia da vida definindo novos termos à relação 

sociedade/natureza pois 

A natureza não foi feita para nós, e não foi entregue à nossa vontade. Como Jacques 

Monod nos anunciava, chegou o tempo de assumir os riscos da aventura dos 

homens; mas, se podemos fazê-lo, é porque, doravante, é esse modo da nossa 

participação no devir cultural e natural, é essa a lição que a natureza enuncia quando 

a escutamos. O saber científico, extraído dos sonhos de uma revelação inspirada, 

quer dizer, sobrenatural, pode descobrir-se hoje simultaneamente como “escuta 

poética” da natureza e processo natural nela, processo aberto de produção e 

invenção, num mundo aberto, produtivo e inventivo. Chegou o tempo de novas 

alianças, desde sempre firmadas, durante muito tempo ignoradas, entre a história dos 

homens, de suas sociedades, de seus saberes e a aventura exploradora da natureza 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 226). 
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