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RELAÇÃO HOMEM X NATUREZA NO PROCESSO HISTÓRICO.
WILLIAN MENDES DE SOUSA, BRUNA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANDRESSA SANTOS

No decorrer do processo histórico da humanidade e a maneira como o homem se relaciona com a natureza que
o cerca, faz do meio ambiente um fator de extrema importância a ser analisado. Entretanto o meio ambiente
não deve ser estudado de maneira tradicional, fazendo uma dicotomia entre homem e natureza, devemos
estudar o meio ambiente com um viés crítico, ou seja, analisar o homem e a natureza sem dualidades, dessa
maneira estudar essa relação de maneira que um complete o outro e de maneira intrínseca. Entretanto, no
próprio decorrer do processo histórico vai ser revelado que, a maneira que o homem tem com a natureza é
resultado de fragmentações que levou a degradação tanto do homem como da natureza. Sendo o homem o
principal elemento que desestabiliza e cria formas de usar a natureza voltada para um processo de degradação.
Dessa maneira os diversos tipos de sociedades já existentes tiveram uma maneira de estabelecer um modo de
como usar os meios naturais a seu benefício, causando transformações e transtornos significativos ao meio
ambiente. Assim, é considerável, analisar a relação que o homem vem mantendo com a natureza,
transformando-a de acordo com cada modo de produção, desde o seu aparecimento até os dias atuais. Para
chegar a esse ponto no discursão foi feita uma pesquisa qualitativa descritiva para melhor compreender os
fatos, tais conteúdos postos em debate possuem sua fundamentação teórica na literatura vigente. Em suma,
desde o aparecimento do homem e o desenvolvimento das diversas sociedades, até chegar os dias atuais, a
natureza vem sendo degrada com cada vez mais intensidade. Sendo assim, como exposto acima a maneira que
o homem vê a natureza está ligada ao período histórico em que uma determinada sociedade se estruturou,
dessa maneira a relação homem e natureza não pode ser analisada de maneira igual para todas as sociedades,
pois cada organização social teve seu modo de produção e de vida diferenciado, possuindo ideologias
diferentes.
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