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Reconhecendo a “percepção do que existe” como o ponto de partida da investigação científica, pode-se
admitir que, de acordo com a caracterização do processo perceptivo, estabelece-se um significado para a
atividade investigativa. Modelos significam construções teóricas que simplificam idealizando; assim, não
descrevem necessariamente um mecanismo preciso de funcionamento ou algo cuja veracidade precise se
dar pelo aval dos sentidos. Neste sentido, queremos propor um modelo teórico que descreva,
alternativamente, o modo como se dá a percepção e – por extensão – como ela desencadeará a
possibilidade da inquérito circunspecto do que se perceba (no caso, o espaço mesmo). Nossos objetivos
são: 1o) estabelecer distinção entre o que seja “percepção” e termos correlatos (“apreensão”, “consciência”
e “sensação”) e 2o) propor uma circunstância inicial a partir da qual as percepções e a investigação dos
fenômenos sejam possíveis (princípio da demarcação). Para isso, consideraremos duas hipóteses: 1a) a de
que o processo perceptivo é o que propicia a investigação científica e 2a) a de que a percepção só é
possível com uma noção preliminar de espaço, a qual vai atenuar a angústia que é se ver diante do que, a
princípio, não tem explicação. O texto se deixa orientar por noções parciais extraídas de E. B. Condillac
(1714-1780), S. Kierkegaard (1813-1855) e E. Husserl (1859-1938).

DEMARCAÇÕES

A percepção aqui é entendida como a apreensão de tudo o que parece poder ser
explicável, sendo que ela mesma é explicável apenas sob certos aspectos gerais. Resume
uma condição original, uma condição “de partida”, a qual, no momento das
explanações mais detidas (nos moldes das ciências experimentais), poderia tender a ser
concebida segundo, por exemplo, uma faceta neuro-fisiológica (bem como suas
entidades conexas: consciência, noção, especulação e sondagem).

A partir do momento em que já é possível detectar relações entre coisas
percebidas, a manipulação da existência, mediante sua organização, torna-se praticável.
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O surgimento de conceitos paramétricos é, então, uma forma selecionada
(inconscientemente) de estabilidade emocional.

O princípio da demarcação reúne conceitos que pretendem esboçar uma
modalidade alternativa daquilo que intuímos por realidade, mas certamente num sentido
bastante restrito se comparado ao que, com freqüência, admite idéias imprecisas (todavia
corriqueiras), pelas quais a realidade confunde-se com “o todo”, “o que percebemos”, “o
que nos cerca”, etc.

A Geografia, sendo tratada como a mais intrigante variação da atividade
investigativa (uma vez que também é ciência do espaço e espaço praticamente vem a ser
a primeira chave para o ânimo inquiridor), está sujeita a servir de modelo para se
conjeturar uma ciência atratora de conceitos “alheios” (sobretudo os forjados pelas
disciplinas naturais). É que a Geografia, em virtude o fator espacialidade, embutido em
seus objetos de interesse, está (ou ao menos pode estar) intimamente interligada a outros
campos de investigação que tenham em comum a obediência ao mesmo pressuposto.
Em outras palavras, a idéia compartilhada de que exista um “cenário” cuja composição e
concepção são determinadas pela ocorrência de fenômenos e mecanismos dedutíveis é
um princípio motivador para a integração de conceitos elaborados inclusive em ciências
cujos respectivos âmbitos parem mutuamente exclusivos. Ademais, essa idéia parece
demonstrar a convergência que pode haver entre ciências que se ramificaram na história
(convergência que não deve eliminar o caráter distintivo entre elas!).

As ciências destacam-se por sua utilidade conceitual e, sobretudo, por seus
objetos gerais, estipulados segundo uma visão comum de existência. Esta, por sua vez,
permite deduzir que elas são, em muitas circunstâncias, congruentes. Não existem,
portanto, campos absolutamente distintos de investigação, mas sim pontos de partida
sensivelmente diferentes (algo que não impede o convívio de conceitos construídos em
esferas científicas diversas). E a proposição de uma modalidade alternativa de ciência do
espaço (ciência de um espaço único) tornar-se-ia efetivamente possível se, mediante o
estabelecimento de determinadas variedades conceituais, fossem entrosados
conhecimentos selecionados de campos de investigação dos mundos natural, psicológico,
social e estético, por exemplo.

Demarcando a noção de espaço como a mais primitiva impressão de existência
que temos, e sugerindo que ela, aliada, por exemplo, às noções de movimento,
reminiscência e decadência, constitui ferramenta com a qual o próprio espaço é
continuamente padronizado, o geógrafo pode tomar a função de apreciador criterioso do
modo como se organiza o espaço em padrões. Daí a Geografia permitir-se ser vista
enquanto investigadora crítica de um cenário organizado e intimamente ligado às
atividades daqueles que o percebem (vetores de informação geográfica); no mais, ela
também possibilita a ação de padronizar, se, em verdade, identificando significados
dados ao que se percebe, estará a muito pouco de prognosticar celeumas e evita-las pela
informação que gerará aos planejadores.

Sobre as características da atividade de investigação/padronização do espaço,
destacamos: a) que ela é uma atividade necessária para a estabilidade dos indivíduos
(mantém afastado o efeito de uma consciência original – a angústia); b) que dentre as



-3-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

modalidades de investigação existe uma que é consideravelmente ampla (a das
interações espaciais organizadas e associadas aos indivíduos que as percebem – objeto
da Geografia); e c) que a amplitude do campo de investigação desta modalidade permite
que elementos discutidos em ciências supostamente alheias conjuguem-se em condições
determinadas (pela interpretação cuidadosa das terminologias pluridisciplinares).

TERMOS E ENUNCIADOS

Achamos importante mencionar o sentido de alguns termos que são
freqüentemente utilizados em literatura conexa ao tema da percepção vista pela retina da
teoria do conhecimento. Assimilados, os termos – cujas enunciações foram abstraídas a
partir do que permite deduzir dicionário de filosofia – ajudam a estabelecer o âmbito em
que o principio tem a pretensão de operar. Deste modo, acreditamos que as ilustrações
conceituais acabem por favorecer o esclarecimento da idéia que temos do que seja a
percepção, bem como do que seja a demarcação antecedente que ela termina por
pressupor.

→apreensão

“Recolhimento” dos fenômenos sem ainda haver uma impressão de “interior-
exterior”. Caracteriza-se, segundo Abbagnano (1982, p. 71), pela ausência de
“explicação ou valorização do objeto apreendido”.

→percepção

Apreensão de fenômenos com interesse/admissão de que eles tenham algum
significado. Algumas perspectivas pela quais se pode pensar em percepção:

1a) p. como uma atividade apta a conhecer (neste caso, é sinônimo de
“pensamento”; G. W. von Leibniz (1646-1716), por exemplo, a entendia como
uma expressão ainda não acompanhada de reflexão);

2a) p. como uma atividade apta a conhecer quando presencia objeto real (aqui,
sinônimo de “conhecimento empírico”, imediato e certo; E. Husserl (1859-
1938) a entendia como o ato intencional que capta o objeto); e

3a) p. como a operação do homem em suas relações como o ambiente (neste
terceiro caso, vem a ser sinônimo de “interpretação dos estímulos”); pode-se,
nesta perspectiva, conceder maior relevância às “condições objetivas” (Gestalt
e teoria do campo topológico, por exemplo) ou às “condições subjetivas”
(teoria transacional, da motivação e das hipóteses, por exemplo).

Husserl merece mais palavras. Para este lógico (a princípio, interessado em livrar a
filosofia dos psicologismos), quando pensamos sobre um objeto o fazemos
intencionalmente. Uma imaginação definidora, independente de que o objeto “exista, de
fato, no mundo real externo”, nos estimula a acatar sua veracidade. O objeto existe
como entidade ideal (perpétua); e sendo um ente (contendo um “ser”) até se presta a
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exame e classificação. Husserl, pois, diz que o objeto está na mente humana, como
fenômeno mental. E o que nos cabe abstrair do mundo resume-se a um fenômeno desta
natureza. Então, à fenonomenologia neste autor não preocupa tanto se o mundo existe
concretamente; interessa, antes, o modo como se dá o seu conhecimento, já que o que é
dado é mudado pela intervenção ativa da consciência.

→sensação

É a percepção vista como dependente de uma propriedade intrínseca a quem
percebe; sentir, então, é admitir a “proximidade”, concreta ou não, de um fenômeno. B.
Russell (1872-1970) (1976, p. 105), sobre a relação entre aquilo que é sentido e o
próprio sentir, nos diz que “toda a sensação relativamente conhecida é para nós um sinal
das coisas que normalmente a acompanham, e muitas destas coisas parecerão formar
parte da sensação”. E. B. Condillac (1714-1780) (1973, p. 51, grifo nosso), por sua vez,
também nos oferece uma assertiva útil ao afirmar ser “das sensações que a modificam [a
alma] que ela tira todos os seus conhecimentos e todas as suas faculdades”.

Em ambas as textualizações acima encontramos informação pertinente
(desdobrável em duas): a) sensação indicia “presença” de coisa que se deixa sentir e b)
sensação é fonte de idéias operacionais (de discernimento, por exemplo).

(Condillac, esteja claro, por influência dos enciclopedistas franceses, tomou
contato com o pensamento de J. Locke (1632-1704), nome importante na filosofia
empirista. E tendo intensificado um pouco mais suas idéias, entendeu que a sensação
seria a base de todo conhecimento, todo processo mental; o sensorial atuaria inclusive
nas reflexões e atividades do pensamento. Um radicalismo assim – atualmente, difícil de
sustentar diante da neurociência – contribuiu em parte para a consagração temporária
das teorias associacionistas, para as quais a percepção se dá pela combinação de
sensações elementares recebidas via órgãos dos sentidos).

→consciência

Atributo que condiciona a natureza das impressões. Na doutrina cartesiana, a
consciência é tida como auto-evidência existencial do eu (fundamento de qualquer outra
evidência e de todo conhecimento válido). Na concepção hegeliana, a “autoconsciência”
é o princípio absoluto que cria a realidade na sua totalidade (inclusive os objetos que, a
princípio, não são, eles mesmos, consciência).

→impressão

Idéia ainda não esclarecida, mas que pode permanecer válida em atividades
reflexivas. Este termo difundiu-se na filosofia e na linguagem modernas por D. Hume
(1711-1776), que teve por impressão (citado por Abbagnano, 1982, p. 521) “todas as
nossas sensações, paixões e emoções, em seu primeiro aparecimento na alma.”.

→noção
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A impressão durável, porque confortante. Tanto para Locke como para I. Kant
(1724-1804) a “noção” é uma idéia complexa que se origina no intelecto e não
propriamente na realidade das coisas.

→fenômeno

Evento sem significado quando apreendido originalmente, mas potencialmente
significativo quando percebido. Para Kant, “fenômeno” é o objeto do conhecimento (este,
condicionado pelas intuições de tempo e espaço, por exemplo); o fenômeno é o que se
encontra na relação sujeito-objeto, confunde-se com a representação que o primeiro tem
do segundo. (Em sentido algo oposto) segundo E. Husserl e M. Heidegger (1889-1976),
o termo não se refere apenas ao que aparece ao homem mas à própria essência do que
é presenciado – para estes dois, fenômeno não seria, portanto, a aparência de alguma
coisa cuja essência mantém-se escondida.

→especulação

Versão explicativa associável a outros enunciados que favoreçam sua
sustentabilidade. Mas existem ainda dois significados para o termo: “especulação” como
conhecimento desinteressado (meditação tomista) e como conhecimento que não se
baseia na experiência (Kant e G. W. F. Hegel, 1770-1831, entendendo a especulação
como tratamento do que está além da experiência possível, sendo que para Hegel ela é
conhecimento efetivo).

→sondagem

Versão explicativa cujo conteúdo, ao menos momentaneamente, dificulta uma
associação rigorosa com enunciados aceitáveis.

→termo

Palavra/expressão de onde é possível abstrair um significado geral. Um significado
admissível para “termo” é aquele que o entende como “signo lingüístico” ou conjunto de
signos (“signo”, por sua vez, como simbolização de um objeto por outro). Os termos,
aliás, são na lógica moderna os componentes das proposições.

→conceito

Descrição qualitativa associada a um termo e da qual também deve ser possível a
abstração de um significado geral. Funções alternativas do “conceito”: 1a) descrição dos
objetos da experiência (para seu reconhecimento); 2a) classificação dos fatos (esquema
econômico); 3a) organização dos dados da experiência, estabelecendo entre eles
conexões de natureza lógica; e 4a) previsão, antecipação ou projeção de experiências,
problemas.

→tendência

Regularidade percebida; normalmente detectável numa versão explicativa (a
relação de causa e efeito circunscrita por uma lei seria o exemplo mais trivial).
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Normalmente o termo designa também a ação humana – ou o impulso para ela, desde
que habitual e constante.

→motivo

Objeto ou evento tratado como independente de seu possível processo de
formação; é como que a imagem “fixa” dos fenômenos.

→situação

É um “todo contextual”, como descrevera J. Dewey (1859-1952) (1974, p. 216),
mas pode ser também um objeto, evento ou conjunto destes cujo tratamento pareça
depender da admissão de estágios anteriores (situações revelam cadeias causais).

→existência

Atributo de tudo o que se percebe, tudo o que está no espaço. Segundo a filosofia
contemporânea do existencialismo a “existência” é “o modo de ser próprio do homem”,
relação consigo e com o outro e que se resolve pela possibilidade. Um trecho para
clarificar:

“[...] existência é um modo de ser ‘em situação’, onde por situação se entende
precisamente o conjunto das relações analisáveis que vinculam o homem às coisas do
mundo e aos outros homens.” (ABBAGNANO, 1982, p. 380).

→realidade

Atributo de tudo aquilo que, embora não exista (não seja percebido) manifesta-se,
pela percepção, numa forma que não é exatamente a sua. Indica o modo como podem
ser as coisas se elas, de fato, existirem fora da mente humana ou independentemente
dela.

→espaço

Noção preliminar que encerra tudo o que é potencialmente explicável: elementos
que percebem e elementos que são percebidos. T. Hobbes (1588-1679) defendia a tese
da subjetividade do espaço definindo-o (citado por Abbagnano, 1982, p. 332) como “a
imagem da coisa existente enquanto existente, isto é, enquanto não se considera dela
outro acidente senão o seu aparecer fora do sujeito imaginante.”. Sofisticando, para
Kant:

“[...] o espaço é uma representação necessária a priori que serve de fundamento a
todas as intuições externas. Não se pode jamais formar a representação sem espaço, se
bem que se possa perfeitamente pensar que no espaço não haja nenhum objeto [sic]. O
espaço deve ser, portanto, considerado como a condição da possibilidade dos
fenômenos, não como uma determinação dependente deles; e é uma representação a
priori que está necessariamente como fundamento dos fenômenos externos.” (KANT apud
ABBAGNANO, 1982, p. 332, grifo nosso).

→movimento
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Noção posterior a de espaço; transição perceptível entre estados, momentos.
Significa mudança, em sentido geral. Aristóteles de Estagira (384-322 a. C.),
demarcando um âmbito mais amplo para o termo (indo, neste sentido, mais além do que
a física moderna viria a formalizar em leis e teorias), considera quatro espécies de
movimento: translação (o único que pode pertencer aos astros, coisas eternas), alteração,
movimento quantitativo (aumento e diminuição) e movimento substancial (geração e
corrupção). Para o pensador, “movimento” é a realização do que existe em potência
(aprendizagem, construção, envelhecimento, etc.). W. of Ockham (1288-1348, datas
imprecisas) já entendia por movimento a mudança das relações de um corpo com outros
corpos circundantes.

→estética

Representação que visa arquitetar enredo e harmonia seguras (uma vez que
apaziguadoras). Conceitos alternativos de “estética”: 1o) relação entre arte e natureza
(arte como imitação, criação ou construção); 2o) relação entre arte e homem (arte como
conhecimento, atividade prática ou sensibilidade); e 3o) atribuição de função à arte (arte
como educação ou expressão). Especificamente, o conceito de arte como “construção”
toma a atividade estética como um “encontro entre a natureza e o homem” (não há nem
pura criatividade, nem pura imitação). Kant é um dos autores para quem a natureza é
imprescindível à arte, mesmo que esta faça daquela uma subordinada.

Aqui interessa-nos o entendimento de que haja mesmo um “encontro” a partir do
qual as representações se dão (sendo imprecisa qualquer afirmação que sentencie serem
“criações excêntricas” ou “cópias exatas”, a tradução formal – em teoria explanatória ou
em plasticidade e nota musical – deste encontro). Neste caso, ciência e arte operariam, a
seu respectivo feitio, na construção da existência, pondo o homem a gozar de emoções
estéticas – efeito da sensação de que tudo em volta é passível de explicação.

→proposição

Enunciado explicativo sustentável ou não. Para G. Frege (1848-1925) uma
proposição resulta da união entre seu “sentido” (um pensamento, que é um conteúdo
objetivo a partir do qual é possível tomar posse de outros pensamentos) e seu
“significado” (circunstâncias em que ela é falsa ou verdadeira).

O Princípio da Demarcação

Apreensão contínua de fenômenos: propomos esta como a condição de partida.

Este evento original, que tem a intenção de parecer o mais simples possível (e
independente de qualquer elemento de antecedência), revela-se, primordialmente, com
um caráter de incompreensibilidade. Tal caráter significa, em última análise, a
consciência da impossibilidade de uma explicação tranqüilizadora (primeira consciência,
evidenciada por uma angústia original).

Esta consciência é uma espécie de “iluminação” que perdura e que, segundo uma
linguagem neuro-fisiológica, poderia ser representada por estados cerebrais. Estes, por
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seu turno, são condicionados por atividades de projeção e associação de excitações
(conduzidas às formações nervosas – como o córtex cerebral – responsáveis por
processos conscientes), notadamente nos mamíferos superiores. (RENSCH, 1985).

Queremos também descrevê-la como algo próxima à concepção de T.
Campanella (1568-1639) de “sapiência inata”, segundo a qual a consciência é
conhecimento de si (sensus inditus) e condição para o conhecimento das coisas (sensus
additus: conhecimento mediato) (ABBAGNANO, 1982). Descartes vem a ser igualmente
útil, pois que nele a consciência (“cogito”) é a intuição primeira a partir da qual deriva
todo o saber (sistematização e justificação dos conhecimentos inicialmente postos em
dúvida); a existência do mundo não é evidente, mas somos levados à crê-la. (PADOVANI;
CASTAGNOLA, 1990). Uma textualização pertinente:

“[sobre a ‘consciência de si’] Quanto mais consciência houver, tanto mais eu
haverá; pois que, quanto mais ela cresce, mais cresce a vontade, e haverá tanto
mais eu quanto maior for a vontade. Num homem sem vontade, o eu é
inexistente; mas quanto maior for a vontade, maior será nele a consciência de si
próprio.” (KIERKEGAARD, 1974, p. 349, grifo nosso).

Para alguns autores, consciência, enquanto realidade perceptiva, pode dizer
respeito a um mundo simulado do cérebro. Ter-se-ia, por esta perspectiva, um
afastamento do que poderíamos chamar de realidade propriamente física; uma espécie
de fantasia, imaginação. (GREGORY, 1981).

Simplificando, pode-se dizer que o sujeito, nessa circunstância, encontra-se
“despido diante do fenômeno” (se bem que ainda nem faria sentido se falar em sujeito ou
objeto neste estágio), em virtude de experimentar a dificuldade de não possuir um acervo,
mesmo preliminar, de informação. Para ilustrar com palavras eminentes:

“Tendo consciência de si mesmo [o homem], percebe sua impotência e as
limitações de sua existência. Ele visualiza seu próprio fim [...] O homem é o
único animal para quem sua própria existência é um problema que ele tem de
solucionar e do qual não pode fugir.” (FROMM, 1960, p. 35).

A angústia sintomatiza o tal despimento e em Kierkegaard ela é o que impregna as
relações do homem com o mundo, representando o sentimento de destruição de
qualquer expectativa calculada, diante do jogo do acaso e das possibilidades. É preciso
dizer que o dinamarquês atrelou o conceito à questão do pecado, diante de cuja
possibilidade o homem se vê seduzido. Em outras palavras, é angustiante ver-se na
situação de poder escolher, pois o sentir-se livre para a escolha implica ausência de
interioridade e certeza. Por outro lado, renunciar à esta condição, esquivar-se da
angústia, significa jogar fora a chance que o homem tem de estar consciente de suas
ilusões e de sua finitude. Uma concepção assim confere à angústia um papel algo
semelhante ao que propomos, já que em Kierkegaard o sentimento simboliza consciência
e, por conta disso, é altamente revelador de nossa imperfeição. Difere apenas que, em
sua ótica, não convém escapar dele por subterfúgios; estes até trazem a paz de um outro
sentimento menos aflitivo: o de crença nas certezas (pois, neste caso, elas parecem
existir), mas é preferível pagar o preço da aflição e garantir-se livre e consciente. E a
nosso modesto juízo, é justamente fugindo da angústia que o homem, experimentando a
impressão de que há certezas no mundo, vai viver menos infeliz.
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O existencialismo muito se interessa pelo problema da incerteza da condição
humana ao afirmar que o homem se encontra jogado no mundo; isto é, abandonado ao
sabor das ações que não são só as dele – fato dramático que pode tornar vã ou
impossível a sua própria iniciativa. K. Jaspers (1883-1969), por exemplo, diz que o que
somos é a situação na qual nos encontramos e sobre a qual não podemos nada. Jaspers
soube ser enfático. Mais algumas palavras marcantes de Kierkegaard (agora, a respeito
do desespero que é estar consciente da vida):

“No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver. Quem
desespera não pode morrer; [...] o desespero, verme imortal, [...], não devora a
eternidade do eu, que é seu próprio sustentáculo. [...] ele desespera (o
desesperado) por não poder devorar-se nem libertar-se do seu eu, nem
aniquilar-se. Tal é a fórmula de acumulação do desespero, o crescer da febre
nesta doença do eu.” (KIERKEGAARD, p. 342).

Como primeira conseqüência da situação, manifesta-se o germinar de uma noção
de espaço (primeira noção: espécie de transferência ou atenuação da angústia, que é
“recarregada” periodicamente com o auxílio de emoções estéticas – impressões imediatas
de significado). O “germinar” está de acordo com uma capacidade inata de reatividade e
plasticidade, respectivamente uma capacidade de responder aos estímulos e uma
capacidade de alterar a própria reatividade (curiosamente, um indício de que o homem
pode, de algum modo, arbitrar na forja do diálogo com as coisas). O mesmo germinar
também responde à aptidão para simular acontecimentos “exteriores” e projetar ações. J.
L. Monod (1910-1976) (1971, p.167), sobre uma das funções do Sistema Nervo Central
dos vertebrados superiores: “imaginar, isto é, ‘representar’ e simular acontecimentos
exteriores ou programas de ação do próprio animal.”.

Com um espaço ao mesmo tempo mantido, sondado e especulado, garantimos a
ocorrência daquelas experiências estéticas e, por conseqüência, o afastamento da
primeira consciência. Emocionamo-nos, antes, pelo modo como nossa noção está
assentada – isto é, pela possibilidade de que os fenômenos apresentem significado (e este
fato causa prazer, surpresa e simpatia cautelosas: deleite comedido) – que pela ação
direta e intencional de um improvável espaço que queira efetivamente nos confortar. E
outra vez de Descartes (1983, p. 284) tomamos emprestada uma frase bem a propósito:
“[...] a principal causa do medo é a surpresa, nada há de melhor para se livrar dele do
que usar de premeditação e preparar-se para todos os acontecimentos cujo temor possa
causá-lo.”

O espaço é, pois, a noção de que há um “campo” no qual tudo o que é
apreendido está disposto segundo causas seguras e que, por isso, o mesmo tudo pode
ser explicado de alguma maneira (percepção dos fenômenos).

Propomos aqui uma certa analogia com parte da concepção newtoniana de
espaço. Sustentamos que não há grave problema em encarar o espaço como “recipiente
absoluto”; por outro lado, consideramos que os demais atributos do espaço de Newton
(infinitude, tridimensionalidade, independência, eternidade, fixidez e uniformidade) são,
mais exatamente, “ornamentos” que qualificam os conteúdos espaciais (estes sim
“móveis”) nele inseridos – os atributos, então, prestam-se não mais que a descrições de
circunstância. Também não achamos prudente conceber uma transição entre situações de
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“vazio” (espaço ainda sem conteúdo) e “preenchimento” (espaço recebendo depósito
material). Se, em verdade – isto é, em sintonia com o que aqui sugerimos –, parece
inadmissível conceber, intelectualmente, o vácuo “naquilo” que só vai apresentar-se à
mente uma vez que na condição “daquilo” que circunscreve coisas perceptíveis
(inteligíveis, explicáveis).

Concomitante à noção de espaço vão estabelecendo-se os motivos ou “coisas”
(objetos gerais, apreendidos como potencialmente explicáveis, ou, em uma palavra,
percebidos: primeira especulação), as quais, posteriormente, mediante o que
chamaremos de pré-investigações existenciais (utilização de modelos preliminares de
abordagem), serão consideradas como a apreensão particular do real.

As “emoções” que periodicamente possamos experimentar (exceto a angústia) não
devem ser interpretadas como um indicativo necessário do estado de primeira
consciência, muito embora seguramente sejam indicações do evento precípuo.
Experiências estéticas são, ao mesmo tempo, a satisfação com a idéia de que o que é
percebido pode ser investigado e o manter-se distante justamente da primeira
consciência. Em certo sentido, emocionar-se esteticamente, deleitar-se comedidamente, é
estar consciente (do mal-estar que é a angústia de entender que, a rigor, a condição de
apreensão de fenômenos é um acidente; não precisava se dar – algo do tipo “por que,
afinal, temos de existir?”), mas também auto-preservar-se (afirmando a capacidade de
inquirição do espaço) – numa espécie de conjugação entre o ego (auto-preservação) e o
superego (consciência) freudianos.

A noção de espaço ou primeira noção é facilitada ou favorecida por uma segunda
consciência que é a da presença de iguais ou a do “outro mesmo testemunho” (outros
indivíduos que percebem: segunda consciência). H. Poincaré (1854-1912) (1995, p. 164)
elucida, pois “o que nos garante a objetividade do mundo no qual vivemos é que esse
mundo é comum a nós e a outros seres pensantes.”.

O “outro mesmo testemunho” acaba reforçando a noção de espaço quando
ocorre a distinção entre as coisas ou motivos (segunda especulação).

As figuras auto-conscientes (que já experimentaram a primeira consciência)
simplificam-se em unidades perceptivas, em se tratando da etapa pré-investigativa (ou
seja, numa etapa na qual ainda não se dispõe, por exemplo, de um arcabouço
conceitual referente a uma ciência – e a suas respectivas técnicas e terminologias).

Observamos que, analiticamente, a primeira consciência leva à primeira noção e,
por meio desta última, à primeira especulação. Por outro lado, sinteticamente, a segunda
especulação, mediante a noção ainda de espaço, remete à segunda consciência.

A primeira noção parece então bem assentada, admitindo que é ela quem veicula
a construção da segunda consciência e que esta acaba revigorando sua manifestação
(essencial para sondagens e especulações na ciência geográfica, pois que, além do mais,
distribuição/difusão pressupõe gradientes no espaço).

O convívio harmônico é a apreensão contínua de fenômenos por parte de uma
figura auto-consciente que, imersa no espaço (ou seja, já passível de avaliação – por
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mais que preliminar), é uma unidade perceptiva, um elemento inserido num campo onde
atuam fenômenos “ordeiros” (ou seja, igualmente passíveis de alguma inquirição).
Noções decorrem do convívio harmônico e podem ser ou não impressões
despreocupadas, conforme necessitem envolver elaborações mais sofisticadas. São elas
que vão fundamentar a construção da existência especulativa – aquilo que existe em
função de atributos conferidos pelas unidades.

A angústia (de caráter insolúvel porque se manifesta em breves momentos de
primeira consciência, nos quais nunca nos queremos deter por tempo demasiado
fustigante) está intimamente ligada àquelas noções (de espaço, movimento, reminiscência
e decadência, por exemplo), enquanto seja como que a motivação delas. Há nos homens
a feliz propriedade de arquitetar redenções (não importa se provisórias) na seqüência do
pior dos mal-estares.

As primeira, segunda, terceira e quarta noções (respectivamente espaço,
movimento, reminiscência e decadência) nos habilitarão a raciocinar e lidar com os
fenômenos de uma forma mais ou menos padronizada. A partir delas, noções de
naturezas diversas – e, em certos casos, até antagônicas – são esperadas e
freqüentemente serão mais que simples coadjuvantes no exercício investigativo (esfera
psíquica versus esfera física; esfera do indivíduo versus esfera do social; etc.).

À guisa de exemplo, a trivialmente admitida oposição entre o físico e o psicológico
assenta-se na concepção de que há dois mundos cuja interface é dada por receptores
sensoriais. Um sistema intermediário (entre o mundo da análise e compressão de sinais
“externos” e o mundo “emissor” destes sinais) ao adquirir a capacidade (segundo uma
versão evolucionista, bem entendido) de variar suas relações com “seu próprio mundo” e
com o “mundo exterior” favoreceu a criação, por parte do Sistema Nervoso Central, de
um mundo psíquico praticamente independente, controlado apenas pelo SNC mediante a
consciência do eu. Tem-se, assim, um gradativo “fechamento” do sistema, embora
mantenha-se a impressão de dualidade “interior-exterior” (BOURGUIGNON, 1990).

O espaço justifica nossas percepções; é uma noção ajustada à capacidade de
inquirir, a qual só pode manifestar-se mediante um substrato seguro. Kant (1980, p. 41)
nos auxilia com seu pensamento de que o espaço é “a condição da possibilidade dos
fenômenos e não uma determinação dependente destes; é uma representação a priori
[...]”.

O movimento é a noção de trânsito entre estados; estes, a cada momento, são os
representantes legítimos de um cenário cuja fisionomia já não há, mas que reconstruímos
com alguma correspondência (aqui entra a reminiscência como a capacidade de guardar
“resíduos” que permitem reconstruir e comparar imagens). A decadência, por sua vez, é a
noção de que o que já não há, embora possa ser reconstruído por reflexão, não poderá
ser percebido com a riqueza originalmente experimentada (o que, se se desse, significaria
um movimento em retrocesso – corrupção de uma lei termodinâmica, refletindo na
jurisdição da Física, por exemplo).



-12-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

AS PRIMEIRAS CONSCIÊNCIA, NOÇÃO E ESPECULAÇÃO

A consciência original, aquela mediante a qual nos sentíamos flagelados e que
atualmente nos aflige em eventos ocasionais, caracteriza-se exatamente pela sensação de
angústia. Esta, supomos, resumindo-se num modo específico (mas lato e resoluto) de
julgar o ato da apreensão.

A primeira consciência, malgrado a possível dedução de uma circunstância de
absoluta incapacidade da figura auto-consciente (se ela, de fato, “se vê” apreendendo
fenômenos continuamente sem pretexto ou razão), não só acaba induzindo-a a conceber,
de forma expedita, um espaço (do qual quer ser parte integrante!) como também,
indiretamente, instiga-a a investigá-lo (seus elementos constitutivos, mais especificamente:
eis o nascedouro das investigações existenciais).

O apaziguamento de minha angústia com a noção de espaço não é mais que um
subterfúgio permissivo: segundo minhas capacidades, estarei apto a sondar e especular a
respeito dos fenômenos. Dessa forma, a primeira noção não é propriamente uma criação
minha, mas uma variação de circunstância que, certamente, me é possível realizar.
Consigo delimitar uma “moldura” invisível que será o equipamento para minhas
percepções, será utilizado em minhas experiências e não pode ser retirado delas.
Inúmeras serão as experiências vivenciadas por mim e, entre elas, muitas só me
parecerão concebíveis quando do exato momento de vivenciá-las. Aí reside a
“autonomia” daquilo que temos por espaço.

O espaço “está de acordo com” minhas aptidões e, como é uma noção minha,
conseguirei, à longo prazo, visualizá-lo de maneira perfeitamente familiar (estou seguro
de que ele poderá ser inquirido: o já mencionado deleite comedido). Ele consiste num
campo no qual consigo digerir minhas apreensões, cujos significados, embora sejam
normalmente alcançados, não precisarão ser reais.

Uma situação de incapacidade não resiste, entretanto, à minha clara habilidade
em sondar e especular sobre meu espaço (localização, constituição, interação,
desenvolvimento, ... itens de virtual interesse, percebidos pela impressão de um mundo,
ao que tudo indica, físico-geométrico).

A qualificação primeira da situação de espacialidade consiste na definição de que
ela engloba unidades distintas. Estas unidades, independentemente de quaisquer
conceitos históricos, podemos chamar de motivos e são nossa primeira especulação. Já a
distinção entre elas podemos classificar, convencionalmente, de segunda especulação.

O motivo é nosso primeiro apontamento a respeito do espaço, é nosso primeiro
parâmetro justificante de investigação. E a discriminação entre os motivos é simultânea à
compreensão do próprio motivo, visto que nossa primeira especulação interpreta nada
mais do que uma coleção de elementos.

(Apenas ilustração, mas se, por ventura, fosse possível extrair as unidades
perceptivas do espaço, “desapareceriam” imediatamente os motivos (que existem),
permanecendo o real.).
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A consciência da presença de outros elementos que percebem, ou unidades
perceptivas, ao contrário da primeira consciência, demonstra-se por meio de uma
sensação aprazível. Ela solidifica a noção de espaço porque conforta, relativamente,
minha insegurança frente à situação precípua (apreensão contínua de fenômenos),
sugerindo-me que há, entre os motivos, unidades perceptivas partilhando, pelo que
parece, da mesma situação original.

MODELOS SÃO, NO MÍNIMO, ALEGÓRICOS

“Percepção do que existe” foi assumido como o ponto de partida para a
investigação científica. De acordo com uma particular caracterização do processo
perceptivo, estabeleceu-se que a atividade investigativa se apóia sobre uma (mas também
está inscrita numa) espécie de encenação deliberada espontaneamente. O princípio da
demarcação, enquanto modelo, é construção teórica que simplifica idealizando; assim,
não descreve um funcionamento – como talvez se quisesse – sentenciado veracidade de
mecanismos (uma vez que se pudesse, por exemplo, avaliza-los pelos sentidos). Desta
forma, propomos um modelo teórico que descreve, alternativamente, o modo como se dá
a percepção e, por extensão, como dela deriva a possibilidade de inquirir fenômenos
com maior rigor (na vivência, então, daquilo que, percebido, se mostra passível de
escrutínio). Enumeramos algumas terminologias úteis para que a idéia geral do texto
pudesse aflorar de sua coordenação. Pressupomos que a percepção só é possível com
uma noção ancestral de espaço; uma noção que vai jogar o papel de atenuar a angústia
de se saber impotente. Ainda que o texto compreenda uma série de expressões originais
(ou, pelo menos, de aplicação original), procuramos sustentar as idéias fazendo
referência a textualizações convenientes, extraídas das obras que, à época, nos
pareceram muito elucidativas.

Este texto fez parte de nossa monografia de conclusão de curso (defendida no ano
2000) e quisemos apresenta-lo neste Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e
Cognição do Meio Ambiente em razão do evento homenagear a eminente e estimada
Professora Lívia de Oliveira. Pois que ela – para nos encher de gratidão –,
educadamente, atendeu ao pedido que fizemos para que a lesse e apontasse lacunas. A
Professora sugeriu que a Monografia fosse discutida por um número maior de
profissionais (uma vez que, de fato, o trabalho misturou – quem sabe, irresponsavelmente
–, fraseologias oriundas inclusive das ciências naturais). E diagnosticou a clara ausência
de uma escola psicológica norteadora.

Bem, para quem resistiu até o final, talvez possa ter ficado a impressão de que, em
verdade, há esta mas também outras ausências.
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