
Meio Natural e Meio Técnico

Evolução
• Meio

– Natural ou Pré-Técnico

– Técnico

– Técnico-Científico-
Informacional

• Critério:
– Densidade e 

racionalidade dos 
objetos

– Capacidade social 
de racionalização dos 
processos

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio Técnico-
Científico-

Informacional

Meio Natural
• Objetos:

– Técnicos = Culturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Meio Natural

Numa simples carta física, um 
observador atento poderia 
reproduzir com rigorosa fidelidade 
os pontos habitados do litoral 
brasileiro. Os trabalhos humanos 
nada tinham realizado ainda para 
suprir o que a natureza negava: 
condições naturais favoráveis. Onde 
elas faltavam, onde tudo não é
posto à disposição dele, o homem 
está ausente.

Caio Prado Jr.

• Valorização 
locacional para 
sobrevivência do 
grupo em vista da 
reduzida 
capacidade de 
transformação do 
meio

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Meio 
Natural

• Simbiose entre 
sistemas técnicos e 
sistemas naturais
– Baixa agressividade 

da sociedade aos 
sistemas naturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

(...) o possibilismo da criação 
mergulhava no determinismo do 
funcionamento. (Milton Santos) O Povoado, de Kurosawa.

Disponível no geovest

Meio Técnico
• Sociedade

– Capitalista

• Objetos
– Dotados de 

intencionalidade
• Necessidades capitalistas

• Sistema técnico
– Racionalidade distanciada 

dos ciclos naturais

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI
Séc. XVIII

Revolução 
Industrial

Navegação: independente do 
vento

Capitalista
Sociedade



Meio Técnico

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Sociedade capitalista

Investimentos

Expansão territorial do 
capital

Origem

•Capital

•Sistema técnico

Transformações 
espaciais

Introdução de 
sistema técnico 
estranho ao lugar

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Meio Técnico
• Transformações espaciais na periferia

– Exercício de poder sobre essas regiões
• Práticas imperialistas

Meio Técnico

• Contradições 
– Formação de uma 

lógica estranha
• Ao lugar
• Às relações tradicionais 

de produção

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Contradições e 
características

Av. PaulistaAv. Paulista

Relações de 
produção no campo

Até os anos cinquenta era comum poder ver-se as grandes paisagens das 
culturas que formavam o regime alimentar das populações em cada 
porção de espaço dos continentes. Podia falar-se da paisagem do arroz, 
do trigo, dos tubérculos, do milho, para referir-se à relação entre culturas 
e regimes alimentares do Sudeste Asiático, do centro e noroeste 
europeus, das regiões tropicais africanas [...]. É assim que descrevem as 
paisagens do mundo todos os manuais de geografia escritos até aquela 
década. A urbanização e os costumes do consumo urbano vinham, já
desde o começo do século XX, modificando acorrelação entre culturas e 
regimes alimentares das regiões dos continentes, sem, contudo, alterar e 
dissolver os quadros de suas seculares paisagens. A globalização das 
trocas, a industrialização generalizada e a urbanização mundial que a 
acompanham vão isto justamente produzir.

Ruy Moreira.

Meio Técnico

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Contradições e características

• Característica
– Expansão desigual da técnica

Meio Técnico

Meio Natural ou Pré-Técnico Meio 
Técnico

Meio TCI

Contradições e características

Roteiro de aula

Evolução do Meio Geográfico – do Meio Natural ao Meio
Técnico

1. Introdução.
O Meio  Geográfico deve ser  entendido  como o  Espaço
Geográfico,  isto  é,  ARTIFICIAL,  diferente  de  natureza.
Entretanto, ao se designar Meio Geográfico há um esforço
de diferenciação e periodização da técnica na formação
da Sociedade Ocidental  Capitalista como a conhecemos
hoje. 
São  Meios  Geográficos:  Meio  Natural,  Meio  Técnico  e
Meio Técnico-Científico-Informacional. 
Sua distinção, mediante a técnica, pressupõe a densidade
e  racionalidade  de  objetos  presentes  no  Espaço  com
desdobramento  na  capacidade  social  de  racionalização
dos processos sociais, isto é, capacidade de os processos
sociais  estarem  autonomizados  frente  aos  ciclos  da
natureza. 

2. Meio Natural.
Em primeiro lugar, a denominação deste Meio Geográfico
é problemática e pode gerar equívoco.



Há quem o denomine Meio Pré-Técnico. Trata-se de uma
designação  problemática.  Primeiro,  já  há  técnicas
(objetos  criados  pelo  homem  com  funcionamento
sistêmico que exigem sistemas de ações). Além disso, a
ideia de Meio Geográfico é essencialmente a evolução da
técnica.  Como  é  possível  designar  um  Meio  de  Pré-
Técnico no processo de evolução da técnica sendo que
nesse Meio já há técnicas? 
Dessa  forma,  é preferível  a  denominação Meio  Natural
que também pode ser problemática. Trata-se de um Meio
Geográfico e, portanto, Meio Natural não é equivalente a
espaço  natural  ou  natureza.  Meio  natural,  como  Meio
Geográfico, é Espaço Geográfico. Há um motivo coerente
para  se  chamar  esse  Meio  de  natural  sendo  espaço
geográfico que será visto nas características abaixo.
São características do Meio Natural:
 Há  objetos  técnicos  que  aumentam  a  capacidade

humana de transformação do meio. Entretanto, não
há  uma  clara  distinção  entre  objetos  técnicos  e
objetos culturais. Os objetos são criados e funcionam
ao  mesmo  tempo  para  necessidades  de  operação
sobre  o  meio  (necessidades  “práticas”)  e  por
necessidades religiosas ou tradicionais.

 A baixa densidade de objetos reduz as capacidades
sociais  de  transformação  do  Meio.  Assim,  é
fundamental a questão locacional para acomodação
da sociedade.  As  regiões  naturalmente  dotadas  de
melhor  proteção  (contra  intempéries,  animais,
inimigos), de solos férteis, de abundância em água,
etc., são áreas de aglomerações humanas. 
OBS.:  Isso  NÃO  valida,  em  hipótese  alguma,  o
Determinismo Geográfico. As aglomerações humanas
são  constituídas  conscientemente em  áreas
naturais  privilegiadas e, apesar de baixa densidade
de objetos, há evidente trabalho humano no meio.

 Há forte adequação entre as estruturas técnicas e os
ciclos da natureza.  Os objetos  dependem de ciclos
naturais  para  seu  funcionamento  condicionando  os
ciclos  da  própria  sociedade.  São,  por  exemplo,
sociedades  antigas  de  agricultores  que  produziam
calendários ligados à chuva, à estiagem e à colheita.
Parafraseando  Milton  Santos,  “o  possibilismo  da
criação  mergulhava  no  determinismo  do
funcionamento”. Um desdobramento disso é o baixo
impacto  ambiental  produzido  no  Meio  Natural
(havendo exceções históricas). 
OBS.:  Agora  é  possível  retomar  a  crítica  a
denominação  Meio  Pré-Técnico  e  a  validação  da
expressão  Meio  Natural.  Trata-se  de  um  Meio
Geográfico  (Espaço  Geográfico)  no  qual  os  ciclos
sociais, especialmente os de reprodução material da
sociedade, estão ligados aos ciclos naturais. 

3. Meio Técnico.
Desenvolvido  na  transição  do  século  XVIII  para  o  XIX
com a maturação da Revolução Industrial.  Trata-se, ao
mesmo tempo, da maturação do capitalismo. 
A  sociedade  capitalista  se  estrutura  para  acumulação
ilimitada.  Assim,  os  velhos  ciclos  naturais  são
impedimentos  para  produção  de  riqueza.  A  superação
deste problema se dá com a produção de objetos dotados
de uma racionalidade distinta dos ciclos naturais e afeita
às  necessidades  do  capital.  Há  maior  autonomia  dos
objetos frente à natureza e os ciclos produtivos. Como
exemplo, os navios a vapor do século XIX não dependiam

mais  do  vento.  Abastecidos  com  combustível  não
dependiam  mais  de  ciclos  naturais.  Assim,  as  viagens
tinham  um  tempo  de  deslocamento  de  maior
previsibilidade, exigência do capital. 
OBS.:  O  capital  exige  previsibilidade  e,
consequentemente, um tempo que não é mais o tempo
da natureza (dias e noites,  estações do ano, chuvas e
estiagem) e nem mesmo da pessoa.  Como exemplo,  a
proletarização  do  trabalho  (relação  de  trabalho  típica
capitalista)  pressupõe  a  venda  de  horas  diárias  de
trabalho. Assim, o trabalhador não acorda com o nascer
do sol, mas sim em um horário determinado para poder
entrar na fábrica segundo seu contrato. 

4. Meio Técnico e expansão do capital.
Como já foi trabalhado, o capitalismo caracteriza-se como
um  sistema  econômico  orientado  para  constante
crescimento  da  riqueza  produzida  na  sociedade
(extremamente mal distribuída, o que não importa para o
capital)  através  de  investimentos.  Como  esses
investimentos não são comportados apenas na região de
origem do capital, há uma tendência de expansão com
especialização  das  funções  produtivas  de  diferentes
regiões articuladas em fluxos materiais e imateriais – a
Divisão Territorial do Trabalho. 
Tendo em vista que o capitalismo exige o Meio Técnico e
que  esse  meio  se  desenvolveu  com  o  capital  no
continente  Europeu,  as  regiões  para  onde o capital  se
direciona,  desprovidas  desse  meio,  terão  seu  espaço
transformado  para  as  novas  necessidades  econômicas.
Assim,  a  expansão  territorial  do  capital  é,  ao  mesmo
tempo, o espalhamento global de um sistema técnico – o
Meio Técnico.

5. Espalhamento do Meio Técnico: problemas.
As  sociedades  para  onde  o  capital  e  o  novo  sistema
técnico se direcionam não são afeitas, necessariamente,
as essas mudanças. Frequentemente, portanto, o capital
precisa se colocar a força nessas regiões como aconteceu
durante  a fase imperialista  europeia.  Na verdade,  esse
processo se desenrola sob tensões diversas até hoje. 
Além disso, os Lugares, pensados geograficamente, isto
é,  ligados  à  significação  cultural  de  um  povo,  são
transformados por necessidades estranhas às pessoas. Os
Lugares tendem à indistinção e deixam de ser validados
como  significativos  para  vastas  populações,
especialmente as mais ligadas às necessidades do capital.


