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Capítulo 7 

Do Físico ao Humano. Do Natural ao Artificial. 

Geografia Física, Geografia Humana. 

 

 

Fator determinante que distingue o homem das outras formas de existência: o trabalho, a 

capacidade de produzir. 

 

1. O Homem e a Produção 

 

Trabalho: aplicação da energia do homem sobre a natureza através de dispositivos mecânicos. 

 

O homem é o único que reflete sobre a realização de seu trabalho e, de alguma maneira, prevê o 

resultado que seu esforço terá. (p.96) 

 

“O trabalho é um processo de troca recíproca e permanente entre o Homem e a Natureza.” (p.96) 

 

2. Ação Humana e Geografização 

 

Ação humana é a ação sobre o meio. 

“Toda ação humana é trabalho e todo trabalho é trabalho geográfico.” (p.96) 

 

“O processo de vida é um processo de criação do espaço geográfico.” (p.97) 

 

3. A Natureza e suas Próteses 

 

“O homem também vai impondo à natureza suas próprias formas” (p.97) 

Hoje, essas formas são mais complexas, resultado de uma série de heranças. 

 

A natureza torna-se cada dia mais culturalizada, mais artificializada, mais humanizada. 

 

“No processo de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem e da natureza. A 

natureza socializa-se e o homem se naturaliza.” (p.98) 

 

Com isso, perguntamos: até onde vai a geografia física e onde começa a geografia humana? 

 

4. Geografia Física, Geografia Humana 

 

“O que há, na verdade, é uma geografia do homem, que podemos subdividir em geografia física e 

humana.” (p.98) 

 

“O homem é um dado da valorização dos elementos naturais, físicos, porque é capaz de ação.” 

(p.98) 

 

Homem: sujeito 

Terra: objeto 

Natureza: conjunto de objetos 

Natureza útil: subsistema eficaz 

 

“Habitat e ecúmeno são, agora, sinônimos.” (p.99) 

“O planeta e a comunidade humana se confundem num todo único.” (p.99) 

 

5. O Novo Sistema da Natureza 

 

Hoje, há uma troca entre os grupos humanos e a natureza, onde o primeiro tem o poder de 

modificar a ação das forças naturais e o segundo de obrigar esses grupos a adaptarem-se. 

 

Modelos de ação humana: 

 

• Modificar o quadro natural em segunda natureza, adaptada aos seus fins; 

• Prever mudanças conjunturais do quadro natural; 

• Socialização da natureza: quando a sociedade se torna responsável pela ação do grupo. 

 

Opções de controle: nem sempre ativo, mas geralmente passivo. 

“Toda busca de definição de objeto é dilemática”. (p.101) 

 

Alguns nortes: buscar uma sistematização horizontal da geografia física através do conhecimento 

dos sistemas; desenvolver o método regional* como interlocução entre a geografia física e a 

humana. E ainda, trabalhar uma ótica abrangente, da produção das coisas, dos fenômenos tanto 

naturais como sociais. 

 

“É a história de sua produção que distingue a natureza herdeira do natural e aquela que provém 

do artifício.” (p.102) 

 

* Ver: CORREA, Roberto L. Região e Organização Espacial. 1986 


