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RESUMO

Neste artigo, temos como objetivo discutir sobre alguns aspectos teóricos da Geografia enfocando a
pertinência da compreensão do ambiente numa vertente intersubjetiva. A necessidade de suscitar esta
discussão está no objetivo maior contido na necessidade de adaptação do novo processo sócio cultural de
adaptação do ser humano a necessidade de se adaptar a nova realidade de conservação do meio
ambiente. Assim, para atingirmos objetivo proposto, nos pautamos na revisão de literatura ligada aos
aspectos acima expostos. As reflexões feitas neste artigo nos fornece caminhos mais sedimentados para a
análise da relação sociedade-natureza no viés geográfico, considerando a sua dinâmica e complexidade no
contexto atual.

Palavras-chave: Geografia, Meio Ambiente, intersubjetividade

A.

In this article, we aim to discuss some theoretical aspects of geography focusing on the relevance of
understanding the environment in an intersubjective dimension. The need to raise this discussion is
contained in the larger goal the need to accommodate the new socio-cultural adaptation process of the
human need to adapt to the new reality of environmental conservation. Thus, to achieve the proposed
objective, we have guided the literature review related to the aspects outlined above. The reflections in
this article provides more ways sedimented to the analysis of society-nature relationship in geographical
bias, considering its dynamics and complexity in the current context.

Keywords: Geography, Environment, intersubjectivity

1-Introdução

A ciência geográfica está pautada no homem vivendo em sociedade, organizando, transformando e
produzindo o espaço no qual vive. Neste artigo buscamos discutir sobre aspectos teóricos da Geografia,
enfocando a pertinência de compreendermos o ambiente numa conotação intersubjetiva. Para alcançar tal
objetivo proposto, utilizamos da pesquisa bibliográfica que nos forneceu subsídios relevantes para
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checarmos aos conceitos que deram densidade a discussão aqui enfatizada.

Nos estudos com referencial teórico na Geografia, há uma valorização das experiências do sujeito com o
seu ambiente, fornecendo assim, uma melhor compreensão da complexidade própria da subjetividade.
Esta linha do pensamento geográfico segundo Camargo (2005) tem procurado enfatizar atitudes, valores,
comportamentos e representações, que tomam como referência o papel do sujeito em seu universo
subjetivo. Enfatiza a maneira como os sujeitos percebem o seu objeto.

Para atingir o objetivo proposto, estruturamos o artigo da seguinte forma: no primeiro momento
suscitaremos uma discussão envolvendo o estudo da Geografia e ambiente desde os seus primórdios
enquanto ciência até nos situarmos na Geografia Humanista de base fenomenológica. Ao chegarmos nesta
linha de pensamento iremos nos deter ao ambiente numa perspectiva subjetiva. Após essa discussão,
situaremos a relevância desta abordagem, pois a mesma introduz a dimensão social, cultural e
intersubjetiva ao meio ambiente.

2.A Geografia e o pensar ambiental

Em se tratando da questão ambiental, na história do pensamento geográfico, diferenciadas formas de
análises da realidade nortearam a produção espacial. Esse percurso envolveu contínuas mudanças que se
sucederam na atualidade em decorrência dos desafios e problemas a serem enfrentados pela sociedade no
que tange à maneira de intervir no meio ambiente. No decorrer de sua evolução até adquirir o status de
ciência, a Geografia de forma geral, estudou a questão ambiental: a natureza, os povos, as novas terras
descobertas que sempre foram causas de interesse dos pesquisadores há séculos, conforme aponta
Mendonça:

[...] Observando-se a história da evolução da ciência moderna percebe-se que a
geografia é a única ciência de cunho ambientalista lato Sensu desde sua origem,
sendo que as outras são mais específicas no tratamento da referida temática. [...]
Contudo, não se pretende dizer que a geografia é a única que sozinha consegue
dar conta de toda a problemática que envolve o conhecimento do meio ambiente
(MENDONÇA 2001, p. 22-23).

Vários foram os estudiosos que atribuíram à Geografia o enfoque ambiental, enfatizado por Mendonça.
Este enfoque pode ser observado desde a sistematização da Geografia enquanto ciência a partir de
Alexandre Von Humboldt e Karl Ritter que, em seus estudos já apresentavam preocupações nos estudos
sobre as relações com o meio.

No pensamento de Andrade (1987), o principal foco de interesse de Humboldt centrava-se na busca pelo
conhecimento a respeito da natureza física, a fim de explicar a evolução da sociedade. Porém, não houve
uma preocupação com as relações sociais em si. Já Karl Ritter, ressaltou a experiência humana no
contexto dos lugares e das regiões. Assim, desenvolveu seus estudos sobre as relações entre o povo e o
meio natural.

Em meados do século XIX e início do século XX, Friedrich Ratzel afirmava, em seu primeiro volume da
Antropogeografia (1882), que a constituição da sociedade seria resultante das influências da natureza
(MORAES, 1997). Como aponta Andrade (1987), Ratzel ao avançar em seus estudos, destaca no segundo
volume de antropogeografia que o conjunto de elementos naturais é abordado como o ambiente
vivenciado pelo homem.

Contrapondo-se ao determinismo ambientalista de Ratzel, Paul Vidal de La Blache colocou o homem como
um ser ativo, que sofre a influência do meio, porém, que atua sobre este, transformando-o. Sob este
enfoque, La Blache propôs a corrente possibilista, em que o meio exercia alguma influência sobre o
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homem. A natureza, então passou a ser vista como possibilidade para a ação humana (ANDRADE, 1987).

Nesta perspectiva, La Blache colocava que a diversidade dos meios explicaria a diversidade dos gêneros de
vida. Também já atentava para os problemas que pudessem acontecer no meio: as mudanças de gênero
de vida poderiam estar relacionadas à exaustão dos recursos existentes ou ao crescimento populacional.
Isto poderia levar a sociedade a migrar ou a buscar novas técnicas e novos hábitos de vida.

De acordo com Andrade (1987) ainda no final do século XIX, o geógrafo Reclus não apartava a Geografia
Física da Geografia Humana, como a maioria dos seus contemporâneos. Ele analisava os aspectos físicos
em influência mútua com os aspectos humanos e, sob esta ótica, buscava estudar as transformações que
o individuo concretizava na natureza para melhor utilizá-la. Este geógrafo já colocava como foco de suas
preocupações os problemas atinentes à degradação do meio ambiente, resultantes da expansão do
capitalismo no mundo.

No início do século XX, Hettner e Hartshorne contribuíram para incrementar as reflexões que envolvemas
relações entre o homem-natureza. Para Hartshorne, o estudo da Geografia compreendida como
diferenciação de áreas foi denominado de Geografia Idiográfica. Hettner por sua vez, considerava que os
estudos geográficos se caracterizavam pela diferenciação da superfície terrestre. Para ele a Geografia se
constituía em uma ciência da natureza e do homem (ANDRADE, 1987). Esta abordagem focalizava o
conhecimento geográfico em direção à ecologia, preocupando-se com a paisagem natural e com a ação do
homem, usando e degradando esta paisagem.

Conforme o exposto até então, a abordagem ambiental no pensamento geográfico, estava muito
relacionada ao estudo da natureza, sendo o ambiente visto como sinônimo de natureza. As relações
sócio-espaciais e o estudo da interação com os aspectos ambientais não eram o caminho que norteava as
reflexões geográficas. Ora um predominava sobre o outro nas reflexões feitas pelos pensadores aqui
citados.

A partir da segunda metade do século XX, as reflexões em torno do ambiente começam a ser influenciadas
por novos pressupostos teóricos. Uma nova proposta envolve o pensamento geográfico em oposição à
Geografia Tradicional ou Pragmática. Neste movimento de renovação da Geografia, a linha de pensamento
que se contrapõe às correntes até então desenvolvidas é a Geografia Crítica, através de dois vieses:
Marxista e Humanista.

Esse movimento apresentou uma postura contestatória e crítica em relação à organização e produção do
espaço geográfico. É a partir desta perspectiva que a Geografia propõe uma abordagem socioambiental,
ou seja, estudar o ambiente natural na ótica da interação sociedade-natureza, em torno de intervenções
no sentido da recuperação da degradação e da melhoria da qualidade de vida do homem e de considerar
os aspectos da intersubjetividade.

É importante salientar que é também na segunda metade do século XX, que o imperativo ecológico
aparece com maior importância no âmbito da Geografia. Isto se deve, principalmente, aos riscos
ambientais decorrentes da exploração exagerada dos recursos naturais pelo homem, culminando na
chamada crise ecológica do mundo contemporâneo. Tal crise influenciou nos estudos geográficos fazendo
com que esta ciência buscasse novos caminhos para o seu desenvolvimento, frente às novas dimensões do
espaço e aos graves problemas sociais que se materializam na superfície terrestre.

No processo de (re) criar, de (re) pensar e renovar suas bases epistemológicas é que a Geografia
contemporânea passa a incluir a abordagem socioambiental na perspectiva da interação entre a o
homem-natureza, pois o meio ambiente não trata somente de aspectos naturais, e sim, da relação desses
com os sociais. Neste, se insere o homem, individual e socialmente, num processo de interação que
atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e as
características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos. Enquanto o homem: é ser
da natureza e enquanto ser natural vivo’. Segundo Bensaid (1999) ele é provido de forças naturais, de
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forças vitais; enquanto ser natural ‘de carne e osso’, ele é sensível, objetivo, ele é tal como os animais e
as plantas, um ser passivo, dependente e limitado’.

Destacamos a proeminência, epistemológica para a Geografia de caráter fenomenológico que considera o
homem e a sociedade não exatamente fora da natureza e do biológico. É nesse viés que o ambiental não
deve ser vislumbrado apenas no nível do biológico ou ecológico, mas pelo que contém dentro de um
processo de construção holística.

A propósito, a termo natureza corresponde à Physis, seu próprio significado traz consigo o sentido de
aquilo que por si nasce expressando toda sua dinâmica de origem. No período pré-socrático, as primeiras
concepções de natureza foram pensadas a partir da physis, a qual se apresentava como o puro, a mãe ou
até mesmo o cosmos. Segundo Gonçalves (1989), esse pensamento não fez distinção entre o meio biótico
e abiótico, pois compreendia a alma, o espírito, ou seja, tudo que existia na natureza representava a
phisis, como algo dotado de inteligência.

É a partir do pensamento de Aristóteles, que surge o privilégio do ser humano do seu campo de ideias em
detrimento da phisis. O conceito de natureza passa a ter uma conotação desumanizada e, Aristóteles
entende que a arte é a capacidade do homem de construir instrumentos ou objetos artísticos. Este estaria
imitando a própria natureza, no sentido de finalidade, em busca de uma perfeição.

Nos estudos sobre a relação sociedade-natureza, Porto-Gonçalves (2008) afirma que o conceito de
natureza não é natural, haja vista ser fruto de uma construção social. Para este autor toda sociedade e
toda cultura cria ou institui uma idéia específica de natureza. A cultura é tida como uma virtude superior
capaz de controlar e dominar a natureza.

É válido considerar o que observou Gonçalves sobre essa visão de natureza-objeto versus homem-sujeito:
o termo sujeito, atribuído ao homem apresenta, além do significado de ser ativo, dono de seu destino, a
significação de um ser submetido a determinadas circunstâncias. Essa segunda conotação do termo é
esquecida por influência da visão antropocêntrica de mundo, na qual o homem é o senhor de todas as
coisas, fazendo assim com que se esqueça de que o termo sujeito pode significar tanto o ser que age
como aquele que se submete.

Ao discorrer sobre temática em evidencia, Almeida (2003, p. 72) enfatiza os laços fundamentais que
integra o homem à natureza e do crescente conhecimento que os seres humanos vêm adquirindo acerca
dessas interações. A autora corrobora com a reflexão de Gonçalves quando afirma que “a idéia que ainda
predomina e orienta a ação humana é a de que devemos dominar a natureza e que podemos exercer
sobre ela um poder ilimitado [...] A natureza se visualiza, então, como negação da vida urbana, da cultura
e das práticas sociais”.

Em decorrência desta relação homem-natureza permeada pela idéia de dominação, tem-se intensificado a
discussão entorno da sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social por parte dos pesquisadores
das mais diversas áreas do conhecimento. O sentido atual se baseia na busca de uma harmonia na relação
sociedade – natureza, permitindo assim, a vida das gerações futuras, ou seja, um desenvolvimento global
que nos anos 1970 e 1980 ficou conhecido como ecodesenvolvimento e, posteriormente designado
desenvolvimento sustentável.

Segundo Bruseke (1995), alguns temas foram ressaltantes na discussão e evolução desse conceito no
século XX: o relatório sobre o limite do crescimento, publicado em 1972; o surgimento do conceito de
ecodesenvolvimento, citado acima; a Declaração de Cocoyok, em 1974; o relatório da Fundação
Hammarskjold, em 1975; a criação da comissão Brundtland em 1983; e por fim, a Conferencia da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992.

O ecodesenvolvimento é “o desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e
ecologicamente prudente” (SACHS, 1986, p. 110). Nesse sentido, este conceito se coloca no viés que visa
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harmonizar o atendimento prioritário das necessidades básicas de uma comunidade com os limites
ecológicos locais e remotos, de maneira a atender as demandas comunitárias quanto à alimentação,
moradia, saúde, educação e outros recursos fundamentais ao seu desenvolvimento social e econômico,
respeitando os critérios de sustentabilidade.

A discussão sobre a temática ambiental ganha vulto entre os geógrafos. Atualmente, essa discussão é
extremamente complexa, mas necessária de ser observada no entendimento de uma nova etapa das
interações sociedade – natureza. A literatura apresenta uma considerável quantidade de definições sobre
sustentabilidade.

Numa abordagem geográfica, Macedo (1995) aponta que a sustentabilidade pode ser entendida como um
atributo da entidade Espaço Territorial, que reflete um processo dinâmico e aleatório de transações de
energia e matéria entre todos os componentes de um espaço territorial, realizado por necessidade e acaso.
Mas, para que o espaço territorial tenha competência de oferecer sustentáculo ao desempenho e à
existência de seus componentes, é fundamental que possua quatro propriedades básicas: suporte de
energia ambiental apropriada; suporte às relações ambientais e demandas; condições para que os fatores
ambientais se realizem; suporte aos sistemas ecológicos para que possam realizar sua auto-organização.
Já Sachs (2000), afirma que para o entendimento da sustentabilidade, há importância de se considerar as
dimensões social, econômica, cultural, ecológica, ambiental, geográfica, territorial e as políticas de âmbito
nacional e internacional.

Cabe a ciência explicar como, de que forma, ela pode ser alcançada, quais são os caminhos para a
sustentabilidade. Sendo assim discutir as questões ambientais dentro das Ciências Sociais em especial a
Geografia, nos traz uma compreensão mais profunda da relação sociedade - natureza, bem como os
fenômenos sociais, ou seja, perceber como a sociedade se organiza e como se apropria e submete a
natureza e os seus recursos.

Perceber a interconectividade que envolve homem e meio natural é compreender a sua própria essência,
pois ao mesmo tempo, se observa que a natureza e a sociedade caminham juntas e sofrem da mesma
forma os efeitos severos e desmedidos do consumo desenfreado dos recursos naturais. Assim, conforme
alega Segrelles (2008, p.132), “los grupos humanos están indisolublemente ligados a nuestro planeta, de
forma que los problemas ambientales son problemas socioecológicos, mientras que los problemas sociales
también son problemas socioambientales”.

A ciência geográfica, em especial a Humanista, nesse contexto, assume o compromisso de discutir
efetivamente a questão ambiental, principalmente pelo desenvolvimento de suas teorias, que fogem da
linearidade clássica, nos permitindo desenvolver pesquisas ambientais sobre os fenômenos socioculturais
ligados a percepção, às representações, a experiência vivida.

1. Geografia: ambiente de vivencia, experiência e intersubjetividade

Já foi exposta, no decorrer da discussão, uma breve contextualização histórica da ciência Geográfica
envolvendo o pensar ambiental, até meados do século XX. A partir daí, em virtude das transformações
sócio-espaciais pelas quais passou o mundo, a relação sociedade-natureza, para esta ciência começa a ter
uma conotação socioambiental. Contudo, ao incorporar a vertente intersubjetiva, a Geografia passa a
analisar o meio de forma diferenciada, em que o vivido, os sentimentos envolvendo o individuo e o meio
ambiente passam a ser mais uma forma de analisar a realidade sócio-espacial.

É a partir desta perspectiva que nortearemos a abordagem socioambiental, destacando a interação
subjetiva sujeito-ambiente, a partir das bases teóricas da Geografia em que são ressaltadas e valorizadas
as experiências, os sentimentos, a intuição e a compreensão do individuo sobre o ambiente em que
habita.
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Contudo, há de se refletir sobre toda uma gama de princípios que dão base e sustentam a Geografia de
caráter subjetivo como forma de se analisar as relações sociais e o meio ambiente, que busca
compreender o espaço geográfico como espaço de vivência. Faremos, portanto uma reflexão acerca do
pensar ambiental dentro da intersubjetividade que o termo ambiente engloba.

A preocupação da Geografia com aspectos intersubjetivo ganha força a partir da segunda metade do
século XX, dentro do movimento de renovação da Geografia como um novo campo do conhecimento que
possibilita o mergulho na complexidade das relações sociedade-ambiente. “A Geografia Humanista surge
como disciplina nos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial” (HOLZER, 1993, p.108), e se
entrelaça aos temas e abordagens da Geografia Cultural. Esta corrente tem, porém, um desenvolvimento
paralelo na França sob a influência estadunidense e pela preocupação de geógrafos com as questões da
percepção e do mundo vivido.

Neste mesmo período, o mundo passava por significativas transformações em sua dinâmica sócio-espacial,
a exemplo das preocupações com o planejamento econômico e territorial por parte do Estado e com o
crescimento econômico. O pilar cartesiano das ciências não mais respondia a complexa realidade que
caracterizava o mundo contemporâneo. Daí advém a necessidade de um novo olhar da ciência para essa
nova dinâmica da sociedade.

As transformações na Geografia, de acordo com o pensamento de Claval (2001) ocorrem devido à
constatação de que existe uma diversidade na realidade que organiza o mundo socialmente, e ainda, a
vida dos grupos humanos, vão para além da materialidade descrita pelos geógrafos da Geografia
Pragmática. Estas vidas são regidas e tem expressões de diferentes processos cognitivos, de atividades
mentais, de trocas de informações e idéias. Assim, as relações dos homens com seu meio ambiente são
também sócio-psicológicas.

Outro aspecto a ser considerado nesse processo de materialização da Geografia Humanista é o fato de
que, segundo Holzer (1999), esta buscou nos seus estudos um aporte filosófico e conceitual baseado na
fenomenologia, procurando assim entender como as atividades e os fenômenos geográficos revelam a
qualidade da conscientização humana.

Em relação à fenomenologia, embora possuindo raízes mais antigas em Kant e em Hegel, os seus
significados contemporâneos são atribuídos à filosofia de Edmund Husserl (1859-1939), que buscou a
superação da dicotomia existente entre racionalismo e empirismo, entre sujeito e objeto. Posteriormente,
esse movimento filosófico foi expandido e diversos autores proveram subsídios importantes, tais como
Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, entre outros. Este último, como aponta Amorim Filho (1999), vai
repensar todas as presunções de Husserl e, além disso, ampliar alguns dos conceitos já utilizados pelos
geógrafos, tais como espaço vivido e espaço percebido.

Outros estudiosos que prestaram grandes contribuições conceituais à Geografia Humanista pensando
também o ambiente na dimensão subjetiva são Yi-Fu Tuan, Edward Relph, Anne Buttimer, A. Frémont e
Kevin Lynch. Nos aportes construídos por estes e outros cientistas, o estudo dos fenômenos adquire
relevante reconhecimento quanto ao propósito de alcançar um melhor entendimento do homem e de sua
condição na esfera do vivido.

As contribuições destes e outros estudiosos nos permitem melhor compreender o comportamento e as
maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares de vivência, pois conforma sua visão de
mundo expressa através de suas atitudes e valores para com o quadro ambiental e representam reflexo
direto na forma como as transformações deste ambiente serão conduzidas.

Assim, alguns paradigmas científicos passaram a dar lugar a possibilidades mais flexíveis, porém não
menos rigorosas de construção do saber. Os modelos, estatísticas e técnicas passam a conviver com a
dimensão afetiva, considerando as questões referentes à topofilia do espaço. Para a Geografia Humanista,
a integração espacial faz-se mais pela dimensão intersubjetiva que pela métrica, isso que dizer que não
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indica necessariamente proximidade física, mas a afetiva entre pessoas e lugares.

Esta integração se constrói a partir da valorização da percepção e atitudes decorrentes das experiências
com as pessoas e com os lugares, são construções de pertencimento. Para Melo (1990, p.102) “o geógrafo
da linha humanista tem como tarefa interpretar a ambivalência e a ambigüidade e complexidade da
consciência dos indivíduos e/ou grupos sociais a respeito do meio ambiente”. Na procura pelo
entendimento do vivido, a Geografia Humanista busca respostas para as indagações a respeito da maneira
como as pessoas adquirem habilidades e conhecimentos espaciais e de que forma se tornam envolvidas
com o ambiente, o que fortalece a importância do estudo do espaço, do lugar, do território e demais
categorias geográficas.

Para Tuan (1983, p.10), este campo do conhecimento geográfico traz a inclusão da “natureza e a gama de
experiências e pensamentos humanos, a qualidade e a intensidade de uma emoção, a ambivalência e a
ambigüidade dos valores e atitudes, a natureza e o poder do símbolo e as características dos eventos, das
intenções e das aspirações humanas”.

Estudos geográficos que focam na subjetividade permitem o envolvimento do pesquisador com os demais
sujeitos envolvidos na pesquisa, permitem mergulhar nos significados, nas vivencias, nas experiências dos
sujeitos e seus espaços de referencia. Desse modo, é uma construção que capta e analisa de forma
concomitante do vivido, espacial e temporalmente, pois:

A ciência geográfica, definida pelo viés do espaço vivido, não tenta criar leis nem
observar regularidades generalizadoras. Seu ponto de partida é, ao contrário, a
singularidade e a individualidade dos espaços estudados. [...] Seu objetivo
principal é fornecer um quadro interpretativo às realidades vividas espacialmente.
[...] (GOMES, 2003, P.320).

A análise do vivido busca a valorização da dinâmica das relações espaciais no entendimento da sua
cotidianidade. Tal leitura do espaço nesse viés traz a necessidade de se entender o fazer espacial
enquanto processo e de inserção direta do sujeito histórico neste.

A Geografia Humanista se traduz como uma nova forma de buscar um entendimento de ser humano em
seu sentido mais amplo. Isso significa considerá-lo como um ser efetivamente ativo nos processos de
construção da realidade. Destarte, partimos da Geografia que estuda o ambiente dentro de uma visão
dissociada do homem, para entendermos o nosso ponto de chegada – uma Geografia que envolve o
ambiente permeado de significados, esse ambiente do qual a Geografia humanista, subjetiva, atribui
importância ao simbólico e valoriza sentimentos de pertença, de apego e significado. O ambiente
enfatizado por Tuan e outros geógrafos que tiveram e têm um peso substancial para as pesquisas que
envolvem aspectos da subjetividade no estudo da sociedade-natureza.

1. Reflexões finais, porém não definitivas

A história da sociedade humana a partir de meados do século XX encontra-se profundamente marcada
pelo debate acerca da questão ambiental, fato que repercute de maneira integral no escopo do
conhecimento geográfico. As quatro últimas décadas do século citado foram fortemente marcadas pela
discussão sobre a questão ambiental na esfera da relação sociedade-natureza, conforme já ressaltamos.
Nesse momento a ciência busca desvendar as diferentes formas e métodos de compreender a
problemática ambiental.

Acompanhando tais transformações, a Geografia se renova e com isso, surge a vertente humanista que
aqui apresenta pressupostos teóricos que nos fundamentam para tratarmos da relação sociedade-natureza
envolvendo aspectos ligados ao mundo intersubjetivo desta relação. Ao longo de sua evolução, esta
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vertente tem procurado dar ênfase ao papel assertivo dos indivíduos no que diz respeito à sua interação
com o meio ambiente, a partir das percepções e sentimentos acerca do espaço geográfico.

Um pesquisador de base humanista observa o mundo dos fatos, as questões relativas ao clima, à natureza
física e biológica das coisas. É somente a partir dessas conexões, que se processa a reflexão e a crítica
relacionadas às questões humanas, resultando, portanto, em uma relação simbiótica entre o homem e o
meio ambiente, entre a intencionalidade/afetividade.
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