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Relação entre Homem e Natureza

 Hoje em dia, a relação entre HOMEM (Cidade)               
e NATUREZA (Meio ambiente) vem sendo 

amplamente debatida, devido ao atual quadro de 
crescente urbanização e os inúmeros problemas dele 
decorrentes, o que exige uma completa redefinição 

da nossa postura diante do ambiente natural. 

 Foi sobretudo a partir da década de 1970 que as 
discussões sobre o MEIO AMBIENTE e seus 

vínculos com a humanidade passaram a ocupar uma 
posição de dominância no contexto das diversas 
sociedades que compõem o mundo globalizado. 



 Os panoramas 
contemporâneos nacional        
e internacional apontam 

inquestionavelmente para    
a incorporação dos 
aspectos ecológicos               
e de sustentabilidade 

socioambiental na teoria         
e prática urbanas, além          

de um constante 
questionamento sobre                 

a NATUREZA. 

Favela da Maré,
Rio de Janeiro RJ

Central Park,
New York EUA



 As questões mais frequentes 
situam-se em termos de até 
que ponto se deveria – ou         
se poderia – “dominar”                

a natureza, submetendo-a          
aos projetos do homem, 

manipulando-a e dirigindo-a 
em função de nossos 

interesses; ou, ao contrário, 
se se deveria “limitar” o 

desenvolvimento, até mesmo 
renunciando a certas atitudes 

de progresso. 



 Obviamente, os problemas 
éticos que se colocam na 
relação homem/natureza
não podem ser separados 

das concepções que se tem 
dessa mesma natureza, as 
quais variaram no tempo e 
no espaço, ou seja, de que 
forma o Homem em toda           
a sua história percebeu e 
compreendeu o mundo 

natural.



 Da mesma maneira que existiram várias sociedades 
ao longo da história, houve também diversos modos 
de compreender a natureza e, portanto, de defini-la; 
o que torna aqui seu conceito complexo e instigante.

Carcassonne,
França

Gizeh,
Egito



 Esses diferentes modos de 

“ver” a NATUREZA
influenciaram a 

concepção dos ambientes 
urbanos e, como 

consequência, também se 
refletiram na maneira de 
conceituar a paisagem e        
nas formas de projetar e 

construir todos os espaços 
arquitetônicos.



 Se entendermos a 

ARQUITETURA nada 
mais do que a imitação da 

natureza, não é surpresa que    
a sua concepção baseie-se 

sempre no modo como esta é 
encarada e como se relaciona 

com o mundo natural. 

 No decorrer da história, 
contudo, os anseios em 

dominar o meio ambiente 
fizeram com que 

trilhássemos alguns 
caminhos equivocados.

Judith Burrows
Urban landscape

Shangai,

China



O que é natureza?

 Geralmente, define-se NATUREZA como algo 
externo ao Homem,  resultado da interação de 

fenômenos de ordem física, química e biológica, 
agindo sobre a matéria através de fluxos 

energéticos, em velocidades e ritmos distintos,          
ao longo de toda a evolução do planeta. 

 Derivada do termo latim natura, equivaleria ao 
MUNDO NATURAL, isto é, o conjunto de coisas 
que existem realmente, as quais são percebidas por 
nós como meio ambiente no qual nos encontramos.



 Esta noção está vinculada à 
Ecologia, referindo-se a algo 
exterior e objetivo, definido 

com o fim de estudar                  
o funcionamento dos 

SISTEMAS NATURAIS
– estes compostos por 

elementos minerais, vegetais 
e animais, inter-relacionados 

por processos e em níveis 
diferentes –, mas que 

também poderiam incluir             
o ser humano.



 Porém, seu conceito não        
se prende apenas a este 
conjunto de elementos 

originais, intocados e míticos, 
uma vez que, nesta 

perspectiva, tornar-se-ia 
desvinculada da sociedade           
e do próprio Homem, que 

interferem permanentemente
na sua (re)construção, de 

acordo com suas concepções 
culturais e religiosas, além da 
organização socioeconômica.



 Em geral, abstrai-se que os 
seres humanos são parte da 
NATUREZA e que ela é 
finita e tem leis próprias, 

que podem ser transgredidas 
ou até mesmo destruídas.

 Pode-se dizer que o homem 
é natureza e dela faz parte, 
ao mesmo tempo em que 

dela se distancia no processo 
de socialização e no avanço   
da ciência e da tecnologia.

Man and Nature
Tanya Weliky



 Ao longo da história, os homens descobriram as 
suas especificidades, leis e características; e dela 

retiraram aspectos para sua sobrevivência e lucro,  o 
que se deu pela apropriação de seus elementos além 

da demarcação de propriedade em territórios. 



 Principalmente após                  
o desenvolvimento do 
sistema capitalista, a 

NATUREZA – suporte        
da vida e dos meios de 
produção do homem –

transformou-se material e 
historicamente; e seus 

elementos passaram a ser 
mercadorias denominadas 

“recursos naturais”. 



 Entretanto, para a 
filosofia e as ciências 

contemporâneas, a 

NATUREZA não 
seria apenas a realidade 

externa; dada e 
observada – que é 

percebida diretamente 
por nós –, mas um objeto 

de conhecimento 
construído pelas 

operações científicas.
Numeros y constelaciones

en amor con una mujer (1941)
Juan Miró (1893-1983)



 Nessa concepção,             

a NATUREZA, 
paradoxalmente, 

tornar-se-ia algo que 
passa a depender da 
interferência ou da 

intervenção humana,     
já que o objeto natural 

seria construído
cientificamente. 

Composition with 
red, yelloy and blue (1937/42)

Piet Mondrian (1872-1944)

Composition VIII (1923)
Wassily Kandinsky

(1866-1944)



 A atual concepção científica de natureza seria 

portanto a de uma noção – ou um CONCEITO –
que é produzido pelos próprios homens e, neste 

caso, como um artifício, artefato; uma construção 
humana. Assim, a própria idéia de natureza         

tornar-se-ia um objeto cultural.

Un dimanche
après-midi à l'Ile de

la Grande Jatte
(1884/86)

George Seurat
(1859-91)



 Até o século XVIII, a 

CULTURA era vista 
como o aprimoramento 

da natureza humana pela 
educação em seu sentido 

mais amplo – tanto 
através da alfabetização, 

como por meio da 
música, da ginástica,        

da gramática, etc. 



 Primeiramente, os homens 
eram considerados seres 

“naturais”, embora 
diferentes dos animais             
e plantas, já que a sua 

natureza não deveria ser 
deixada por conta própria –
uma vez que tenderia a ser 

agressiva, destrutiva e 
ignorante –,  mas educada, 

formada e cultivada de 
acordo com os ideais da 

sociedade. 

Henri Rousseau (1844-1910)
Mauvaise surprise (1901)

Le rêve (1910)



 A partir do Iluminismo, 
CULTURA passou a 

significar os “resultados” 
daquela formação, 

expressos em obras, 
feitos, ações e 

instituições: as artes, as 
ciências, os ofícios, a 

religião, a Filosofia e o 
Estado. Houve assim 

uma separação entre a 
natureza e a cultura.

Village Path (1875)
Camille Pissarro (1830-1903)

Auguste Rodin (1840-1917)
Le blaiser (1887)



 Sobretudo depois de 
Immanuel Kant (1724-1804),

passou-se a acreditar que 
havia uma diferença essencial 
entre homem e natureza: esta 
operaria mecanicamente de 
acordo com leis necessárias 
de causa e efeito, enquanto 

aquele seria dotado de 
Liberdade e Razão, agindo 
por escolha, de acordo com 

valores e fins. 

Immanuel Kant
(1724-1804)



 Para os iluministas, a NATUREZA seria o reino da 
necessidade causal e do determinismo cego. Já a 
humanidade – ou CULTURA – seria o reino da 
finalidade livre; das escolhas racionais e valores;       
da distinção entre bem/mal, verdadeiro/falso, etc.

Voltaire (1694-1778)
Montesquieu (1689-1755)

J. J. Rousseau (1712-78)



Homem x Natureza

 A partir do século XVIII, ocorreu a separação e a 
progressiva contraposição entre natureza e cultura;        

e o homem passou a ser concebido como ser natural, 
mas, ao mesmo tempo, oposto à natureza, dotado da 
capacidade de promover profundas transformações 

nela mesma e na própria natureza humana. 

 Desde então, surgiu a natureza artificial ou 
tecnificada; ou ainda, a NATUREZA 

INSTRUMENTAL, uma vez que a tecnologia no seu 
estágio atual permitiria a intervenção, não somente 
nas formas, como também nos processos naturais. 



 Pode-se comprovar isto 
pelas transformações 

efetuadas no ritmo vital de 
vegetais e animais através 

da aceleração nos processos 
de produção e reprodução 

para o consumo do homem; 
ou pela constituição de 

sementes transgênicas; ou 
ainda pela transmutação de 

seres vivos através da 

CLONAGEM. 



 Negativamente, vê-se 
através do chamado “efeito 

estufa” e nas alterações        
da camada de ozônio; ou 
ainda na contaminação       
das águas superficiais. 

 Nestas circunstâncias, 
deve-se tratar a 

NATUREZA não mais 
como na dimensão de 

interface com a sociedade, 
mas de sua verdadeira 

transfiguração.



 Foi Karl Marx (1818-83)
quem melhor soube fazer a 
distinção entre a “primeira” 

e a “segunda natureza”. 
Para ele, esta natureza 

“aculturada” deveria ser 
entendida como um 

processo, cuja plenitude de 
desenvolvimento encontrou 

seu melhor exemplo no 
capitalismo industrial. 

Karl Marx 
(1818-83)



 Nenhuma outra sociedade 
teve limites tão amplos de 
atuação ou desenvolveu 

uma capacidade de 
interferência nas dinâmicas 

naturais na proporção             
e intensidade que as 

sociedades industriais. 

 E tal interferência vem          
hoje se manifestando 

particularmente de forma 
cada vez mais violenta nos 

próprios homens. 



 Visando-se sempre os maiores lucros, necessita-se 
acelerar constantemente os ritmos de produção, cada 

vez mais aumentando a exploração da força de 
trabalho, o consumo e a degradação da natureza em 

benefício do considerado “progresso”.



Homem + Natureza

 Atualmente, não se pode 
mais entender nem a 

natureza nem o homem –
e consequentemente a 

própria CIDADE – sem 
encará-los como partes 

integrantes e 
indissociáveis que, em 
cada um dos momentos 

históricos, constituem um 
mesmo e único mundo.



 Nesse todo, as “coisas” 
da natureza e as “idéias” 

do homem compõem 
uma mesma realidade, 

mas nem por isso se 
confundem; tudo vai 
depender das idéias 

postas na prática, a qual, 
por sua vez, depende 

das necessidades ditadas 
pelos esquemas de vida              

que se opta por viver 
naquele momento. 



 Embora os fatos e                  
os fenômenos da 

NATUREZA tenham         
uma dinâmica própria e 

possuam um ritmo temporal 
bastante distinto – e 

infinitamente maior – que                    
a escala humana, pode-se 

dizer que a história da 
natureza não teria sido 

desvendada se a história       
da humanidade não 
conduzisse a isso. 



 Assim, conclui-se que a 
concepção que se tem 

hoje da NATUREZA
interfere diretamente na 

forma que ela é 
manipulada e tratada 

pelo homem, o que, por 
sua vez, influencia o 
modo de conceber e 

construir seus espaços 
individuais e coletivos.
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