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A natureza sempre foi o substrato da ocupação, fixação e desenvolvimento das atividades humanas. 

Porém, sem querer ser redundante, vale destacar que a compreensão do que seja a natureza não é 

algo natural. Isso porque a percepção da natureza é inerente às atividades, às posturas e aos valores 

de cada sociedade, em determinado momento histórico de seu desenvolvimento. Nesse sentido, o 

presente artigo apresenta um breve ensaio a respeito da relação homem-natureza e a sua repercussão 

na degradação ambiental do espaço geográfico. Para tanto, apontamentos e reflexões a respeito da 

dialética homem/natureza, embasados na bibliografia consagrada e recentes contribuições acerca da 

degradação ambiental, em bibliografias contemporâneas para o estudo de caso de Goiânia-GO são 

apresentados de forma sucinta. Homem e natureza podem ser considerados como uma relação 

dialética que se traduz no processo de apropriação e transformação da natureza para a produção de 

bens e mercadorias para o consumo humano. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem 

contemporâneo não apenas habita, mas se apropria e transforma a natureza, exemplo disso são as 

degradações ambientais apresentadas pelo município de Goiânia-GO, como mudanças climáticas, 

enchentes, processos erosivos etc. 
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A natureza sempre foi o substrato da ocupação, fixação e desenvolvimento das atividades 

humanas, podendo ser entendida pelo que o geógrafo russo Gregoriev (1968) tratou por substrato 

geográfico, que é o espaço limitado entre a litosfera e atmosfera que abriga e rege a vida humana 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Os componentes da natureza. 

 
Fonte: http://bussoladeplasma.files.wordpress.com/2012/06/atmosfera1.png 

 

Porém, sem querer ser redundante, vale destacar que a compreensão do que seja a natureza 

não é algo natural. Isso porque a percepção da natureza é inerente às atividades, às posturas e aos 

valores de cada sociedade, em determinado momento histórico de seu desenvolvimento, o que Yu 

Fu Tuan (1980) trata como sendo o elo afetivo entre o homem e seu ambiente – topofilia. 

O homem primitivo percebia a natureza enquanto sinônimo de Deus, devendo, portanto, 

ser temida, respeitada e protegida (DREW, 2002). A título de exemplo, as comunidades tradicionais 

(como as indígenas ou quilombolas) veem a natureza como prolongamento de sua própria 

existência, como se homem a natureza fossem um só, uma unidade indissociável. Por tal motivo 

podemos compreender a dificuldade das populações indígenas a concordarem em desfazerem de 

suas terras.  

Com o desenvolvimento do conhecimento filosófico, a natureza passou a ser vista como 

um sistema mecânico, onde o homem faria parte da natureza como um componente, produto da 

seleção natural apto a agir sobre o meio e modifica-lo, porém dentro dos limites naturais 

(CASSETI, 1991).  

Passando para uma visão religiosa, o homem passou a ser visto como o centro do mundo 

(ideologia antropocêntrica). Sobre isso, Drew (2002) comenta que a ideologia cristã-judaica 

influenciou na maneira como o homem encarava a natureza, pontuando que nessa visão, o homem 

foi feito à imagem de Deus e por isso possuía o direito de dominar o mundo. Nessa fase, o tempo do 



 
 

homem acelerou com relação ao tempo da natureza, não permitindo que ela se regenere. Com o 

desenvolvimento da ciência e da técnica no século XIX, a natureza passou a ser vista como um 

recurso a ser explorado, possuindo uma visão utilitarista.  

Casseti (1991) aponta que até o séc. XVII a natureza era visto como independente ao 

homem. Essa ideologia era fundamentada pelo positivismo, pela qual a natureza existia nela e por 

ela mesma, o homem era algo exterior. Segundo o referido autor, a natureza era o objeto de estudo 

das ciências naturais enquanto a sociedade era tratada pelas ciências sociais.  

Já na compreensão de Karl Max, a natureza não possuiria significado separada da 

sociedade (CASSETI, 1991, p. 12). Para o autor, homem e natureza compõe uma relação dialética, 

onde um não existe externo ao outro, sendo indissociáveis, mesmo porque “o recurso (natural) por 

si só não poderia ser materializado ou transformado em produção se o homem não estivesse 

presente na paisagem geográfica” (CASSETI, 1991, p. 7). Isso pode ser complementado pela leitura 

de Moreira (1981, p. 81) que retrata que “o homem é produto da história natural e a natureza é a 

condição concreta, então, da existência humana”. E nessa interação dialética, a história do homem é 

encarada como a continuação da história da natureza. 

Apesar de seu recente surgimento na era geológica do planeta, apenas época pleistoceno do 

(Figura 2), o homem vem se apropriando e modificando a natureza, conforme o grau das relações de 

produção e das forças produtivas.  

 

Figura 2: A era geológica do planeta, com destaque ao surgimento dos seres humanos. 

 
Fonte: http://villaeducacion.mx/images/Recursos/eras-geologicas.jpg 



 
 

Na ótica do materialismo histórico de Marx, ao ocupar, intervir e modificar o meio para 

extrair recursos para produzir os bens para seu consumo e proveito, o homem transforma a 

“primeira natureza” em uma “segunda natureza”, num momento em que se “naturaliza a sociedade, 

ao incorporar os recursos, e se socializa a natureza, ao modificar as condições” (CASSETI, 1991, p. 

11). A “primeira natureza” deve ser entendida como aquela que precede a história do homem 

enquanto que a “segunda natureza” seria o habitat artificial do homem, condicionado pela cultura e 

organização social e caracterizado conforme o grau de desenvolvimento das relações de produção e 

das forças produtivas (SANTOS, 1996). 

Na pré-história, o homem vivia da coleta, caça e pesca e se abrigava em cavernas e árvores 

para se proteger de intempéries e de predadores naturais. O homem primitivo se deslocava 

constantemente e retirava da natureza apenas as dádivas para sua subsistência. Nesse período, havia 

um equilíbrio entre o que a natureza fornecia de recurso (potencial) e aquilo que o homem dela 

extraia (exploração) – Figura 3. 

 

Figura 3: Relação natureza/homem através do potencial e exploração ecológica. 

 
Fonte: próprio autor 

 

A apropriação e transformação da natureza pelo homem teve inicio fixação das populações 

nômades e o começo da atividade agrícola predatória, quando o homem começou a produzir e a 

estocar o excedente para comercialização.  

Posteriormente, com a implementação do sistema capitalista passou-se a se encarar a 

natureza como um recurso a ser explorado por meio do trabalho, nada mais que uma fonte de 

matéria-prima a ser explorada pelo homem para produção de massa, geração de lucros e acúmulo de 

capital 

A intensa expansão demográfica nos últimos 200 anos, condicionada por avanços das 

técnicas agrícolas, industriais e medicinais, vem alterando e/ou acelerando a dinâmica natural do 

fluxo de matéria e energia que há entre a amosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera – os componentes 

da natureza (Figura 1). 

 Com pouco mais de sete bilhões de habitantes e uma capacidade tecnológica sem 

precedentes, para proverem suas necessidades o homem vem se apropriando, intervindo, exaurindo 

os recursos naturais e provocando mudanças irreversíveis em ecossistemas inteiros. Esse cenário 

levou a Paul Crutzen afirmar estarmos em um novo período da era geológica: a Era Antropocênica.  



 
 

Homem e natureza estão em constante interação, e desse processo a natureza se transforma 

e se adapta conforme a necessidade do homem (CASSETI, 1991, p. 15). Porém em nenhum outro 

momento de toda história, a apropriação e transformação da natureza foi tão alarmante. 

A apropriação e a exploração irracional e insustentável baseadas no consumo desenfreado 

da sociedade capitalista vêm repercutido num gama de implicações ambientais, principalmente 

relacionados à degradação da capacidade produtiva e esgotamento dos recursos naturais. Vale 

destacar que a forma e a intensidade da apropriação refletirá na maior disposição às transformações, 

que também dependerá do grau de suscetibilidade do meio frente às atividades antrópicas (DREW, 

2002). 

Os problemas ambientais desencadeados pela apropriação indevida do homem estão 

presentes em todos os componentes da natureza. Na atmosfera, destaca-se a poluição do ar 

ocasionada por emissões antrópicas (veículos, indústrias, queimadas e mineração) e que 

desencadeiam fenômenos tais como inversão térmica, chuvas ácidas e efeito smog. Na litosfera, 

destacam-se os impactos dos solos que provocam processos erosivos, compactação do solo, perda 

de fertilidade dos solos agrícolas, arenização e desertificação; além dos impactos diretos da 

mineração e permeabilização do solo nas cidades. Por sua vez, na hidrosfera, o grande destaque é a 

poluição de mananciais superficiais e subterrâneos, canalização, assoreamento, inundações e 

alteração no ciclo hidrológico. Com relação à biosfera, há intensa perda da biodiversidade e uma 

série de impactos sociais, como ocupação de áreas de risco, desigualdade social, violência etc. 

Apenas a título de exemplo, pode-se destacar uma série de exemplos de degradação 

ambiental desencadeado pelo rápido e intenso processo de apropriação da jovem capital do estado 

de Goiás, o município de Goiânia: como é o caso do surgimento e ampliação de diversos processos 

erosivos, evidenciados por Nascimento (1994); da recorrência de fenômenos como as enchentes e 

inundações urbanas, analisados por Rego (2012) – Figura 4; da modificação do clima urbano e 

consolidação do fenômeno de ilha de calor, constatados por Nascimento e Oliveira (2011) – Figura 

5; da elevação das máximas da temperatura do ar e da redução da umidade relativa do ar, 

verificadas no trabalho de Luiz (2012) – Figura 6; e da conversão de metade da cobertura vegetal 

para usos antrópicos somente no período de 1980 a 2010, conforme apurado por Streglio, 

Nascimento e Oliveira (2012) – Figura 7. 

Figura 4: Ocorrência de inundação e alagamento no município de Goiânia 

 

Fonte: http://www.tvufg.org.br/viverciencia/wp-content/uploads/2013/05/alagamento02.jpg 

 



 
 

Figura 5: Ilha de Calor no município de Goiânia identificada por imagens termais de 

superfície 

 
Fonte: Nascimento e Oliveira (2011) 

 

Figura 6: Aumento das temperaturas máxima, média e mínima em Goiânia 

 

Fonte: Luiz (2012) 

 

 

 

 



 
 

Figura 7: Conversão da cobertura vegetal para usos antrópicos (principalmente urbano) em 

Goiânia 

 

Fonte: Streglio, Nascimento e Oliveira (2012) 

 

Homem e natureza podem ser considerados como uma relação dialética que se traduz no 

processo de apropriação e transformação da natureza para a produção de bens e mercadorias para o 

consumo humano. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem contemporâneo não apenas habita, 

mas se apropria e transforma a natureza.  

A visão predominante da natureza era de que ela fosse uma fonte de recursos infinitos para 

geração de riqueza e atendimento das necessidades do homem. Porém, nos últimos anos, ampliou-se 

a compreensão e conscientização de que o estado de desequilíbrio ambiental é resultado das formas 

inadequadas e insustentáveis como a sociedade relaciona-se com a natureza. Nesse sentido, a 

Geografia enquanto ciência tem a responsabilidade social e a capacidade de contribuir na solução 

dos problemas de degradação ambiental provocados pela ocupação e da transformação do meio 

natural pela sociedade, por meio de uma visão integrada da relação sociedade-natureza. 
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