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1. Introdução  

 

O presente texto tem por objetivo discutir as perspectiva da 

Geografia Física em relação as diferentes concepções de natureza trabalhadas 

no campo da Geografia brasileira. Proponho uma inversão de pontos, ou seja, 

discutir as concepções de natureza a partir dos seguintes aspectos: no âmbito 

de suas inter-relações entre sociedade-natureza, no qual a natureza é 

abordada sem enfocar as suas dinâmicas; na perspectiva de integração entre 

as dinâmicas da natureza e da sociedade e na perspectiva do estudo da 

dinâmica da natureza dissociada na ação humana.  

A discussão destas concepções, enfocando a compreensão do que é 

natureza e suas diferentes materialidades, seguida de uma racionalidade 

ambiental contemporânea, auxiliará no entendimento de quais rumos e 

perspectiva que os chamados geógrafos físicos têm tomado como referencia 

para suas pesquisas.  

A titulo de exemplificação, foi realizado um levantamento e análise 

dos trabalhos publicados no XI Simpósio de Geografia Física Aplicada 

realizado no ano de 2005 na Universidade de São Paulo, tendo como tema 

principal Geografia, Tecnociência, Sociedade e Natureza. 

 

2. Algumas concepções de natureza na Geografia. 

 

As diversas abordagens de natureza dentro da Geografia, partem do 

princípio de quais paradigmas ou métodos de interpretação da realidade 

influenciaram e influenciam a construção do pensamento geográfico. A 

predominância de um ou outro método de interpretação como hegemônico, 

esta associado ao momento histórico que as sociedades estruturam suas 

bases econômicas, políticas, culturais e ambientais. 

 Por muito tempo o positivismo predominou na Geografia, apoiado 



por uma interpretação do espaço geográfico onde descrevia-se as paisagem, 

sem inter-relacionar as dinâmicas sociais com as potencialidade do ambiente 

físico, bem como os resultados ou impactos que esta atuação gerava. A 

natureza mecanicista era compreendida a partir de uma visão de mundo 

newtoniana, em que tudo era governado por leis mecânicas externas 

determinadas pela providência divina (DESCARTES, 1998).  

Neste aspecto, para os geógrafos físicos, a natureza era tratada 

como objeto onde estuda-se as dinâmicas da natureza sem conexão com a 

sociedade. Predominava o método hipotético-dedutivo e indutivo através da 

observação e experimentação, dos elementos da natureza (SPOSITO, 2004). A 

herança filosófica cartesiana e baconiano, era seguida a risca. 

Todavia, mesmo no período da influência positivista, os trabalhos 

que tratavam da dinâmica da natureza não negavam a história de formação 

dos ambientes, pois envolviam a história dos processos geológicos no tempo 

da morfogênese (SUERTEGARAY E NUNES, 2001).  

Após, com a influência do neopositivismo, apoiada em grande parte 

pela perspectiva sistêmica, a natureza é trata a partir de suas estruturas e 

funcionalidades, tendo como princípios termodinâmicos os fluxos de matéria e 

energia, onde em muitos casos a natureza era fragmentada em subsistemas 

(água, solo, ar, rocha, etc.), sendo que cada um dos subsistemas esta 

conectado a um sistema maior. 

Nesta perspectiva, a natureza é tratada como um espaço receptáculo 

do presente, pois com a influência dos modelos cibernéticos, o tempo é 

dissociado do espaço. A natureza continua sendo descrita e estudada. 

Todavia, agora através de mecanismo de medições, a natureza é geometrizada 

através de ferramentais tecnológicos (sensores remoto, cartas topográficas, 

etc.), sem a necessidade da observação em campo, bem como sem 

correlacionar com a história de ocupação e formação dos espaços geográficos.  

Com os modelos quantitativos, passa-se a trabalhar com a 

previsibilidade do que ocorrerá com a natureza. Novamente, como no 

positivismo, o neopositivismo tratará a natureza como algo externo e 

dissociado da natureza humana, ou seja, o sujeito sociedade se impõe sobre o 

objeto natureza. 

Com o avanço dos estudos dos sistemas complexos e auto-



organizativos, a lógica de pensamento sistêmico mecanicista passa e ser 

questionada.  

Para Vitte (2007), a introdução da complexidade na funcionalidade 

dos sistemas considerando a interdefinibilidade permite ver os sistemas sob 

outra ótica, sendo ela: 

 
A interdefinibilidade, diferentemente da interação que é 
coisificação, é caracterizada pelo funcionamento de processos 
e sistemas em que confluem múltiplos fatores que não podem 
ser considerados só como dependentes ou como 
interdependentes, pois uns definem os outros, ou influenciam 
na reestruturação dos outros. 

 
Desta forma: 

   
Os sistemas complexos não podem ser entendidos apenas por 
suas complicações e por fluxos de suas funções dinâmicas 
originais, pois um sistema complexo não é apenas um 
problema de ação e re-ação como nos modelos mecânicos, 
pois implicam antes, reestruturações e rupturas que se 
integram na totalidade. 
 
  

Assim, quando o sistema passa a incorporar elementos de ruptura, 

também esta incorporando elementos da história. Desta maneira o sistema 

torna-se dialético, transformando-se em sistema complexo e interativo. 

Outra concepção de natureza esta vinculada ao pensamento 

dialético do materialismo histórico.  

Em tese, a abordagem materialista histórica trata a relação sujeito 

(sociedade) e objeto (natureza) de modo dialético, pois esta na base do 

processo de desenvolvimento e transformação das sociedades humanas, tendo 

o trabalho como intermédio desta relação. Neste aspecto, Bernardes e Ferreira 

(2003) descrevem: 

 
Ao atuar sobre a natureza, o trabalho produz não apenas uma 
simples mudança na forma da matéria, mas, também, um 
efeito simultâneo sobre o trabalhador. Na concepção marxista, 
a relação do homem com a natureza é sempre dialética: o 
homem enforma a natureza ao mesmo tempo em que esta o 
enforma. Com o conceito de intercâmbio orgânico, Marx 
introduz uma concepção nova da relação do homem com a 
natureza. O homem socialmente ativo.   
 



      

Todavia, por mais que a visão marxista trate da natureza de modo 

orgânico e interativo na relação com a sociedade, a natureza para muitos 

marxista somente é enfocada como mercadoria que tem valor de troca e de 

uso.  

Nos estudos geográficos, para os materialistas históricos o 

importante era a inter-relação do elemento natureza-recurso com o modo de 

produção capitalista. Suas reservas, localizações, potencialidade econômica, 

utilidade e usos, pelo sistema econômico dominante, sem abordar as 

dinâmicas e gênese de formação da natureza-recurso. 

Muitos marxistas ao negarem a dinamicidade da natureza, pois 

rejeitavam o mecanicismo e biologismo mecanisista positivista...: 

 
[...] rejeitaram progressivamente o realismo e o materialismo, 
adotando a visão de que o mundo social construía-se, na 
integralidade das suas relações, pela prática humana-
inclusive, destacadamente, esses aspectos da natureza que 
invadiam o mundo social, negando pois simplesmente os 
objetos de conhecimento intransitivos (objetos de 
conhecimento que são naturais e existem independentemente 
de seres humanos e construções sociais) (FOSTER, 2005). 
 

Infelizmente esta visão distorcida das obras de Marx e Engels (2000), 

fez com que muitos geógrafos utilizassem de modo equivocado o conceito de 

materialismo, tornando-o inseparável da metáfora base-superestruturada, que 

os teóricos marxistas buscavam em vão dispensar (FOSTER, 2005). 

Alguns marxistas esqueceram-se que, o materialismo histórico 

somente tornar-se forte quando não nega os aspectos físico-naturais da 

existência material. Assim, esta visão materialista...: 
 
[...] mais profunda só é possível conectando o materialismo na 
sua relação com a existência produtiva às condições 
físicas/naturais da realidade-inclusive o terreno dos sentidos – 
e a rigor ao mundo natural mais amplo. Só desta maneira 
torna-se possível tratar de questões tão fundamentais como 
vida e morte, reprodução, dependência da biosfera e assim 
por adiante (FOSTER, 2005). 
 

 Importante destacar, que a base da construção do pensamento 

materialista de Marx, esta vinculado ao filósofo grego Empícuro (341 a. C).  

Para o filósofo o importante “...era a contemplação do que podia 



materializar-se na existência humana e não num eterno além (FOSTER, 2005).  

Compreendia que a natureza humana é em si transformada com a 

evolução da sociedade humana, amizade e sociabilidade são um produto de 

pactos sociais que emergem no processo da satisfação dos meios materiais de 

subsistência (FOSTER, 2005). 

Empícuro na fundamentação de sua filosofia valorizava a questão da 

percepção dos sentidos, descrito por Foster (2005) da seguinte maneira: 

  
A mera percepção através dos sentidos só é possível porque 
ela expressa uma relação ativa com a natureza – e a rigor da 
natureza consigo mesma. “Ao ouvir, a natureza ouve a si 
mesma; ao cheirar, ela cheira a si mesma, ao ver, ela vê a si 
mesma”...Com base nisto, Marx argumentaria que “Empicuro 
foi o primeiro a captar a aparência como aparência, isto é, 
como alienação da essência, ativando-se a si na sua realidade 
como tal alienação”. 
 

Desta forma, o estudo da natureza no marxismo ao negar a dinâmica 

da natureza, nega a essência do próprio marxismo, que é a partir das leis da 

dialética, superar a relação sujeito-objeto na sua interação. Ao mesmo tempo 

nega sua própria natureza humana e sua própria autoconsciência, pois a 

natureza é o ambiente onde o homem mora e vive, além do que é da natureza 

que tira o seu sustento para sobrevivência humana. 

E que outras formas a Geografia pode entender e conceber a 

natureza? 

Tomando como base as idéias do filósofo Alfred North Whitehead 

(1994), o autor diz que a natureza “...é aquilo que observamos pela percepção 

obtida através dos sentidos”. 

Para o autor à duas formas de pensarmos a natureza: 

homogeneamente ou heterogeneamente.  

Se pensarmos a natureza de modo homogêneo, significa pensarmos 

sobre a natureza sem pensarmos sobre o pensamento. 

Na maioria das vezes pensamos a natureza de modo homogêneo. 

Ao pensarmos desta forma, utilizamos a percepção sensível sobre o fato a ser 

observado. Significa descrevermos, mapearmos, catalogarmos, coletarmos 

amostras, mas não refletimos sobre qual o tipo de pensamento que envolve o 

fato apreendido através dos sentidos. 



Na maioria das vezes esta forma de pensar exclui valores morais, 

éticos e estéticos.  

Quando pensamos heterogeneamente, analisamos a natureza 

conjuntamente com o pensamento, sobre o fato de a natureza ser alvo do 

pensamento. 

No pensamento heterogêneo, a apreensão sensível que ocorre da 

natureza é na sua totalidade, ou seja, a natureza enquanto evento passageiro 

não pode ser imobilizada, mas somente contemplada. Seria como querermos 

para o tempo, para captarmos um instante do movimento da natureza. Neste 

sentido, Whitehead (1993) descreve que o “tempo é a sucessão ordenada de 

instantes desprovidos de duração”, onde “a relação e os instantes nos são 

conhecidos conjuntamente em nossa apreensão do tempo, cada um implicando 

o outro”. 

O autor destaca que o tempo é uma abstração derivada da 

passagem de eventos, que somente é possível abstraí-la a partir da passagem 

da natureza, entendendo esta como um processo da natureza.  

Significa dizer que a passagem da natureza “é igualmente 

demonstrada pela transição espacial e pela transição temporal. É em virtude 

dessa passagem que a natureza esta sempre em movimento” (WHITEHEAD, 

1993).        

Por isto, mesmo se concebermos a natureza através do seu 

movimento de interação dialética entre os elementos que a constituem, na 

prática conseguimos somente entender ou discernir eventos de uma totalidade 

que tem determinadas durações. Estas entendidas como uma fatia concreta da 

natureza limitada pela simultaneidade, fator essencial revelado na apreensão 

sensível (WHITEHEAD, 1993). Desta maneira, o que identificamos é a 

apreensão sensível da natureza ao longo de um período, que pode ser um 

momento, ou seja, a natureza como um todo em um instante.  

Com relação aos eventos Whitehead (1993) refere-se da seguinte 

forma: 

Esses eventos denotados devem necessariamente incluir 
eventos do passado remoto, bem como eventos pertencentes 
ao futuro. Tais eventos nos são apreendidos como os períodos 
longínquos do tempo ilimitados. Existem, porém, outra 
classificação de eventos, também inerentes à apreensão 



sensível. Refere-se ela aos eventos que partilham do 
imediatismo dos eventos discernidos imediatamente 
presentes. 

 

Para o autor a percepção da natureza na sua realidade é bifurcada 

em dois sistemas de interpretação: uma é a conjetura e a outra é o sonho. 

A conjetura esta relacionada à materialidade da realidade posta, o 

fato concreto. Já o sonho é a ação coadjuvante da mente, o exercício da 

reflexão no campo da metafísica. 

Sobre isto Whitehead (1993), cita outro exemplo: 

 
Outro modo de enunciar essa teoria contra a qual estou 
argumentando é bifurcar a natureza em dois segmentos, a 
saber, a natureza apreendida pela percepção e a natureza que 
é a causa da percepção. A natureza enquanto fato aprendido 
pela percepção, traz dentro de si o verdor das árvores, o 
gorjeio dos pássaros, a calidez do sol, a rigidez das caldeiras e 
a sensação do veludo ao tato. A natureza enquanto causa da 
apreensão é o sistema hipotético de moléculas e elétrons que 
afeta a mente de modo a produzir a apreensão da natureza 
aparente. O ponto de convergência dessas duas naturezas é a 
mente, sendo a natureza causal influente e natureza aparente, 
efluente. 
 

O autor destaca que todas as percepções que temos da natureza 

(causal e aparente), somente é possível devido à mente absorver aquilo que 

ela mesma produziu, através das diferentes trajetórias do ser humano, bem 

como o que conserva dentro de si.  

Para o autor, as ciências que trabalham com a natureza, determinam 

o caráter de coisas conhecidas, ou seja, estudam, investigam a natureza 

aparente, a natureza colocada diante de nós no conhecimento da percepção.  

Em síntese, “...a ciência não esta discutindo as causas do 

conhecimento, mas a coerência do conhecimento. O entendimento perseguido 

pela ciência é um entendimento das relações internas à natureza” 

(WHITEHEAD, 1993).  

Assim, várias são as compreensões e perspectivas que influenciaram 

e influenciam, direta e indiretamente, nossa compreensão do que é natureza na 

Geografia. As concepções são passiveis de serem aceitas ou refutadas de 

acordo com o momento político, social e cultural vigente na sociedade. 

Veremos no próximo ponto, de modo sucinto, como na atualidade os 



Geógrafos Físicos tem enfocado a natureza nos seus trabalhos. 

 

3. Que concepções de natureza tem sido trabalhada pelos geógrafos físicos. 

 
Para refletir sobre esta questão, foi utilizado um levantamento 

realizado por alguns alunos do curso de Geografia da FCT/UNESP-Presidente 

Prudente-SP, na disciplina Pesquisa em Geografia Física para o bacharelado, 

cujo trabalho foi analisar nos anais do XI Simpósio de Geografia Física 

Aplicada, realizado na Universidade de São Paulo no ano de 2005, procurando 

identificar que concepções de natureza são enfocadas nos estudos de 

Geografia Física.  

Os alunos, com base nas discussões sobre os resultados 

apresentados, passaram e refletir e se identificarem, como futuros 

profissionais, com as diferentes concepções de estudo da natureza 

apresentadas, mostrando a importância de posicionarem-se e começarem a 

construir dentro de cada um deles o profissional que desejam ser.  

Esta preocupação gera responsabilidades, visto que atuarão como 

Bacharéis no mercado de trabalho, e que serão responsáveis por atribuições 

nos mais diversos cargos públicos ou privados, podendo exercer funções tanto 

na elaboração de Planos Diretores Municipais ou EIAs, RIMAs e RAPs, quanto 

no exercício de gestão e planejamento em órgãos públicos. 

Aproveitou-se também a oportunidade, através dos resultados, de 

discutir o papel como futuros professores, onde serão responsáveis pela 

formação de diversas gerações, sendo decisivos na formação de opinião dos 

alunos, fruto da prática pedagógica.  

Frente a isso é fundamental que as indagações a respeito da Ciência 

Geográfica sejam um exercício constante, e que provoquem reflexões a 

respeito desta.   

Assim sendo, para a efetuação da análise dos dados levantados, 

separou-se os trabalhos em três eixos temáticos: 

- Dinâmica da Natureza; 



- Dinâmica da Sociedade; 

- Dinâmica da relação Sociedade/Natureza.  

Os critérios para essa divisão foram estabelecidos entre o professor 

e os alunos, tomando como base as discussões que tiveram sobre as 

diferentes concepções de natureza, sociedade e sociedade-natureza. 

A seleção era realizada somente após a leitura do resumo de todos 

os trabalhos.  

Assim, no eixo Dinâmica da Natureza, foram selecionado os 

trabalhos que dizem respeito exclusivamente ao estudo de um ou mais 

aspectos da natureza, tratados isoladamente da ação da sociedade, como 

Clima, Geomorfologia, Biogeografia, Pedologia, entre outros.  

No eixo Dinâmica da Sociedade, os trabalhos que tratam aspectos 

da natureza, porém por um viés de monitoramento e planejamento, educação 

ambiental ou pelo caráter histórico e epistemológico.  

E no eixo Dinâmica da relação sociedade-natureza, os trabalhos que 

tratam de impactos ambientais vinculados a algum aspecto de degradação da 

natureza nas áreas de Geomorfologia, Biogeografia, entre outros.  

No total foram lidos e analisados 633 trabalhos distribuídos por eixo 

da seguinte forma (Tabela 1 e Figura 1): 

 
Tabela 1. Número de trabalhos por eixo temático. 

Dinâmica da 
Natureza 

Dinâmica da 
Sociedade 

Dinâmica da relação 
sociedade-natureza 

Total 

91 234 308 633 

Fonte: Anais do XI Simpósio de Geografia Física Aplicada (2005).   
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Figura 1. Porcentagem de trabalhos por eixo temático. 

Fonte: Anais do XI Simpósio de Geografia Física Aplicada (2005).   
 

Dentro de cada Eixo Temático elaboraram-se subdivisões entre as 

diferentes áreas e temas do conhecimento. As Figura 2, 3 e 4 demonstram tal 

diferenciação.  
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Figura 2. Distribuição por sub-temas dentro do eixo Dinâmica da 
Natureza. 

Fonte: Anais do XI Simpósio de Geografia Física Aplicada (2005).   

 

Como pode ser visto no gráfico da Figura 2, de um total de 91 

trabalhos, há uma predominância de estudos publicados na área de 

Geomorfologia e posteriormente em Gerenciamento de Recursos Hídricos. O 

menor número de trabalhos publicados é na área de Biogeografia.  



Em relação à Figura 3, dos 234 trabalhos que tratam do eixo da 

Dinâmica da Sociedade, apresentou os seguintes resultados: 
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Figura 3. Distribuição por sub-temas dentro do eixo Dinâmica da 
Sociedade. 

Fonte: Anais do XI Simpósio de Geografia Física Aplicada (2005).   

 
O gráfico da Figura 3 mostra a quantidade de trabalhos nas áreas de 

SIG e Mapas, Sensoriamento e Planejamento, e o número reduzido de 

trabalhos publicados nas áreas de epistemologia.  

Já na Figura 4, que trata do eixo da dinâmica sociedade-natureza, 

dos 308 trabalhos analisados observou-se os seguintes resultados. 
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Figura 4. Distribuição por sub-temas dentro do eixo Dinâmica da 
Sociedade-natureza.  

Fonte: Anais do XI Simpósio de Geografia Física Aplicada (2005).   



 

Observa-se neste eixo a quantidade de trabalhos na área de 

climatologia e posteriormente em ambiente urbano, e um número menor de 

trabalhos nas áreas de ambiente agrário e biogeografia. 

Como demonstram os gráficos, a maior predominância dos trabalhos 

esta vinculada ao eixo sociedade-natureza, seguido pela vertente dos estudos 

relacionados à Dinâmica da Sociedade. Este resultado indica uma nova 

perspectiva de abordar a questão da natureza nos estudos da chamada 

Geografia Física, pois ao comparar com o eixo dos trabalhos relacionados à 

dinâmica da natureza (14,4%), os dois eixos representam aproximadamente 

85,6% do total dos trabalhos. 

Isso se deve a uma mudança de postura por parte dos profissionais 

(docente e discente) em relação ao estudo da dinâmica da natureza. 

 

4. Reflexões finais 

A influência de novos paradigmas que passaram a questiona o modo 

de produção capitalista reinante nas escalas global, regional e principalmente 

local, fez surgirem profissionais que questionassem qual o sentido da reflexão 

e produção do conhecimento geográfico. Para quem serve a Geografia? Que 

Geografia os geógrafos querem realizar? 

Estes questionamentos em parte são respondidos quando 

observamos os dados apresentados nos gráficos. As matrizes do positivismo e 

do neo-positivista, que negavam a relação sociedade-natureza, mas que 

davam muita ênfase nos estudos da dinâmica da natureza dissociado da 

dinâmica da sociedade, foram superados por matrizes teóricas de cunho 

dialético, humanista, complexo e conjuntivo.  

Estas referências teóricas passaram a questionar a fragmentação e 

disjunção entre ambiente e sociedade, em parte devido a crescente 

deterioração dos ambientes físicos e consequentemente da qualidade de vida, 

provocada pela ação da sociedade sobre os mais diferentes ecossistemas 

terrestres e aquáticos.  



Desta forma, na Geografia ampliaram-se os estudos com ênfase na 

importância da conservação e manutenção dos recursos naturais. Desta forma 

privilegiam-se os estudos relativos a impactos ambientais.  

Mesmo que timidamente alguns geógrafos que trabalham com a 

dinâmica da natureza, sem dissociar da dinâmica da sociedade, tem tido a 

capacidade de realizar um esforço de reflexão teórica e filosófica, incorporando 

método de analise e interpretação da realidade, tradicionalmente utilizados 

pelos geógrafos que trabalham com as humanidades.  

Este esforço tem gerado uma maior aproximação entre as áreas 

ambiental e humanidade na Geografia. Sem duvida nenhuma, um dos elos tem 

sido a problemática ambiental, em que a concepção de estudo da natureza, na 

inter-relação com a sociedade, cada vez mais tem sido adotado pelos 

estudiosos da área ambiental. A Geografia Física que abordava a natureza 

pela natureza, cada vez mais perde espaço nos estudos geográficos. Todavia, 

isto não significa que a natureza não deve ser estudada na sua dinâmica. 

Cada vez mais o profissional geógrafo da área ambiental deve 

aprender e incorporar ao seu conhecimento as novas tecnologias, que auxiliam 

no melhor entendimento dos ambientes físicos e na sua relação interdisciplinar 

com profissionais de outras áreas. 

Para finalizar, as perspectivas de estudo da natureza na Geografia, 

devem ser pensada de modo plural e dialético. Não podemos incorrer a erros 

do passado em que alguns métodos de pensamento foram postos como tábua 

de salvação, para os problemas na relação sociedade-natureza na Geografia. 

Devemos no debate acadêmico amplo e democrático, sem 

arrogância, aceitarmos as diferenças de pensamento e postura. Desta forma, 

estaremos pensando em Geografia, respeitando a liberdade de opção em 

enfocar mais a dinâmica da natureza ou a dinâmica da sociedade. 
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