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Uma Nova Natureza

 O século XIX foi inteiramente marcado pela 
expansão do pensamento burguês e da consequente 
revolução que significou a substituição do conceito 
de natureza mecânica por uma idéia de natureza 
evolutiva ou “em evolução” (LENOBLE, 2002).

 Contudo, no início do século passado, todo 
arcabouço conceitual e metodológico sobre o qual 

se assentavam as concepções do mundo e sua 
NATUREZA viu-se novamente abalado por 

descobertas científicas, que acabaram enunciadas 
antes mesmo da passagem de século.



 Com as teorias de Charles R. Darwin (1809-82),  
apresentadas através de A origem das espécies 

(1859), a sociedade capitalista obteve mais uma vez 
– e com argumentos distintos da época renascentista 

– uma sanção científica para seu funcionamento. 

Charles R. Darwin
(1809-82)



 O exemplo de uma 
NATUREZA onde, na briga 
pela existência, todos lutam 

contra todos – e só os 
melhores sobrevivem à 

“seleção natural” –, tornou-se   
o melhor dos argumentos 

para justificar a idéia 
burguesa da “vocação 

natural” que os homens têm 
para viver numa sociedade de 
mercado, em que somente os 
melhores são selecionados. 



 Porém, a partir da 
descoberta das 

partículas subatômicas
e, especialmente, do seu 
comportamento – fora 

de qualquer um dos 
padrões até então 

conhecidos –
promoveram-se 

modificações radicais 
na forma de se ver ou 

entender a estrutura e a 
natureza da matéria. 



 Entre as descobertas modernas 
estavam as de:

 Joseph J. Thomson (1856-1940) , 
que comprovou a existência dos 
elétrons; 

 Max K. Planck (1858-1947) ,           
que explicou a distribuição de 
energia pelos quantas;

 Niels Bohr (1885-1962) ,                  
que inovou o modelo da   
estrutura atômica;

 Albert Einstein (1879-1955) ,          
que  promoveu uma verdadeira 
revolução através das novas 
teorias da FÍSICA QUÂNTICA     
e da RELATIVIDADE,                 
que colocaram em xeque os 
clássicos conceitos newtonianos.  

Max K. Planck
(1858-1947)

Niels Bohr
(1885-1962)

Albert
Einstein
(1879-1955)



 Passou-se a verificar que, 
na sua “intimidade”        

mais profunda, a 
NATUREZA não era 

mais composta por 
partículas materiais, no 

sentido de coisas sólidas 
e palpáveis, mas pelos 
“resultados” das inter-
relações entre diversos 

fatores, que, por sua vez, 
também derivavam de 
outras inter-relações. 



 Para a “nova” FÍSICA do 
século XX, o que importa 

passava a ser as “inter-
relações” e não as partes que 

interagem, já que seria           
o todo que determina o 

comportamento das partes                
e não o contrário.

 Logo, a metodologia 
cartesiana de dividir para 
entender caiu por terra, da 

mesma forma que passaram  
a prevalecer as idéias de 

interação e dependência. 



 Karl Popper (1902-94),             
por exemplo, sugeriu que as 
teorias científicas deveriam 

ser sempre provisórias e 
refutadas – ou “falsificadas” –
por alguma nova observação 

contraditória. 

 Já Thomas Kuhn (1922-96)
insistia em que a ciência 
“progredia” através de 

mudanças revolucionárias,          
e não por um processo 

evolucionário metódico.

Thomas Kuhn
(1922-)

Karl 
Popper
(1902-94)



 Esse “descortinamento” de uma “nova” natureza, 
derivado da revisão de conceitos, deu-se cada vez 

mais pelo aprofundamento das pesquisas devido às  
exigências da INDUSTRIALIZAÇÃO, que assumiu 

as características de uma “revolução permanente”, 
exibindo forte dependência dos “saltos tecnológicos”. 



 Da Revolução Russa
(1917) à queda do muro de 
Berlim (1989); da eclosão 

da Primeira Guerra 
Mundial (1914/18) ao 
choque provocado pela 

bomba atômica (1945); da 
onda revolucionária de 

1968 até os atentados do  
11 de Setembro de 2001; 
tudo apontou para novos 

caminhos a serem trilhados 
pela humanidade. 



 De um lado, a defesa da 
sociedade capitalista e suas 

idéias neoliberais;                       
e, de outro, a tentativa de 

incorporar as novas 
exigências democráticas ao 

sonho socialista: o mundo 
contemporâneo acabou por 

construir uma nova idéia 
de NATUREZA, da qual o 

homem voltava a fazer 
parte, respeitando-a e 

preservando sua harmonia.  



 Somente em meados do 
século passado, mais 
precisamente entre as  

décadas de 1960 e 1970,  
que o DESPERTAR 

ECOLÓGICO possibilitou 
uma redefinição da relação 
entre sociedade e natureza, 

definindo os caminhos 
possíveis para uma 

sustentabilidade urbana. 



 Desde então, tem 
crescido a mobilização 
ecológica e ambiental, 

principalmente naquelas 
correntes que passaram a 

funcionar como porta-
vozes da superação 

daquela visão 
antropocêntrica que 

dividia racionalmente 
cidade e meio ambiente
(PRIGOGINE, 1996). 



 Do mesmo modo que se constatou a 
interdependência mantida pelos elementos de uma 

natureza interativa, passou-se a exigir uma 
CONCEPÇÃO HOLÍSTICA – do grego holos; 
todo, inteiro – de Universo, em que tanto as inter-
relações entre seus componentes, como o homem e 
suas subjetividades, ocupam posição de destaque. 



 O crescente e contínuo processo de urbanização
ocasionado pela sociedade industrial levou a 

problemas de equilíbrio na própria ordem social que 
a originou, ao mesmo tempo em que, já em meados 

do século XX, colocou em crise um modelo de 
desenvolvimento centrado no homem.

 O LOGOCENTRISMO, a racionalidade tecnológica            
e o desequilíbrio ambiental resultaram em um dos 
maiores desafios da humanidade para este novo 

milênio: uma completa revisão de conceitos 
(natureza e desenvolvimento) e mudança de posturas.

Despertar Ecológico



 Em termos gerais, as bases do 
despertar ecológico formaram-
se no século XIX, a partir da 
degradação ambiental advinda 
da industrialização , que 
provocou 03 vertentes críticas:

 Crítica social, que favoreceu 
movimentos de reivindicação de 
melhorias sanitárias nas cidades;

 Crítica naturalista, que                                     
buscava a recuperação                                   

da harmonia do meio ambiente;

 Crítica romântica 
(conservacionismo), que promoveu                 

o surgimento de entidades                  
protetoras de animais/vegetais.

Hyde Park, London GB

Yellostone Park, EUA



 A Inglaterra, a França e os 
EUA foram os pioneiros no 
ambientalismo. Os primeiros 

buscando conservar as 
poucas reservas naturais 

remanescentes da Europa;                
e o segundo estabelecendo 

santuários naturais e 
promovendo o manejo de 
recursos, por sua tradição 
ruralista e como reação à 

conquista das terras virgens 
do Oeste americano.

Grand Canyon, EUA



 Em 1923, acontecia em Paris, França, o 1º Congresso 
Internacional para a Proteção da Natureza e, em 

1934, houve a criação do 1º Escritório Internacional 
de Conservação Ambiental, em Bruxelas, Bélgica.

Grande Place
Bruxelas, Bélgica

Parc du Champ-de-Mar
Paris, França



 Entretanto, durante toda 
primeira metade do século 

XX – Movimento Moderno 
– ainda predominou a 

concepção funcionalista 
da existência humana, 
assentada sobre a idéia 
de um mundo infinito e 

refletida nas práticas 
“racionais” dos arquitetos                

e urbanistas modernos.

Villa Savoye
(1929,Poissy Fr.)
Le Corbusier (1887-1965)

Conjuntos residenciais
racionalistas 
(Décadas de. 1920/30)



 Mesmo assim, alguns            
já questionavam a 

segregação entre cidade e 
campo desde os anos 30, 

como Frank Lloyd 
Wright (1869-1959), que, 

através da sua proposta  
para a BROADACRE 
CITY (1934), sugeria  
uma estrutura urbana 
totalmente imersa na 

paisagem, re-integrando 
Homem e Natureza.

Frank Lloyd Wright
(1869-1959) 

Broadacre City
(1934)



 Porém, no período moderno, os urbanistas 
funcionalistas permaneceram em sua proposição de 

redesenhar a CIDADE INDUSTRIAL sob os 
princípios da razão, lógica e eficiência, negando suas 
bases históricas, culturais e principalmente naturais.

Plano-piloto de Brasília DF (1955)
Lúcio Costa (1902-98) 



 O pensamento ambientalista 
somente conseguiu se 

desenvolver a partir do fim 
da SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL (1939/45), 
especialmente devido aos 

danos causados pelo conflito 
e ao rápido desenvolvimento 
econômico mundial, o que 

promoveu o surgimento dos 
primeiros órgãos ambientais. 

Bombardeios em
Conventry GB (1940)



 Em 1945, o lançamento  das 
primeiras bombas atômicas              
fez surgiram movimentos 

antinucleares e pacifistas, que 
lutavam contra a possibilidade 

de uma catástrofe global.

 A própria criação da ONU 
(1945), com sede em Nova 

York EUA; e da União 
Internacional para a 

Conservação da Natureza e 
seus recursos – UICN (1948), 

sediada em Morges, Suíça, 
apontava para novas direções. 

Sede da  ONU
Organização das 
Nações Unidas
(New York US)



 Porém, a primeira 
conferência da ONU sobre 

problemas ambientais (Lake
Success New York NY –
EUA, 1949), teve pouca 

repercussão devido ao seu 
contexto histórico 

conturbado: era o início da 
Guerra Fria, que perduraria 

por décadas. Apenas 49 
países participaram e sem             

a presença da URSS. 

Lake Success
New York, EUA



 Na década de 1950, 
Richard Buckminster
Füller (1895-1983) já 

promovia o uso mínimo 
de materiais e energia 

em produtos, como 
casas e automóveis, 
cunhando o termo 

SPACESHIP EARTH, 
que levava as pessoas a 

pensarem o planeta 
como algo finito.

R. Buckminster Füller (1895-1983)
Füller House (1946)

Apartment Building &
Geodesic Dome (1954/60)



 Nos anos 60, muitos livros 
popularizaram o debate sobre 
o meio ambiente, tais como:

 The Waste Makers (1961) ,      
de Vance Packard (1914-96), 
que denunciava a sociedade 
do desperdício;

 Silente Spring (1962) ,                  
de Rachel Carson (1907-64), 
que tratava dos impactos 
ambientais causados por 
produtos químicos  (DDT);

 Design for a Real World
(1967) , de Victor Papanek
(1927-99), que defendia o 
eco-design. 



 Uma nova geração de 
arquitetos apresentou a 

UTOPIA como resposta 
ao descontentamento 

produzido pela situação 
da arquitetura e 

urbanística modernas, 
dadas as limitações 

impostas por suas leis, 
normas e restrições, 

além da crise ambiental. 

R. Buckminster Füller (1895-1983)
Geodesic Dome City (1959)

Artic City (1966)
Frei Otto (1925-)



 Denominada de  
TECNOTOPIA,         

esta corrente propunha 
soluções espaciais 

utópicas, baseando-se 
em parâmetros técnico-

construtivos, que 
deveriam ser levadas à 
realidade mais tarde, 

com o avanço 
tecnológico.

A Walking City (1964)
Ron Herron (1930-)

Blow-Out Village (1966)
Peter Cook (1936-)

The Capsule
Home

Ron Herron
(1930-)



 Em 1961, nascia na Inglaterra o ARCHIGRAM, um 
grupo que passou a publicar uma série de propostas 

utópicas de ambientes totalmente tecnificados, 
através do emprego de superestruturas e aplicação        

de pioneiros sistemas computacionais.

Plug-In City
(1964/66)

Peter Cook
(1936-)
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