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CIÊNCIAS – AULA 12 
 

Unidade Temática: Matéria e energia.  

Objetos do Conhecimento: Consumo consciente; reciclagem.  

 
Natureza e ação humana 

 

Os seres humanos, desde os tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio 

natural em que vivem. Inicialmente, todos os povos do mundo eram nômades, ou seja, deslocavam-

se de um local para outro, buscando por alimentos e por locais de moradia e sustento.  

Com o passar dos séculos, essas sociedades desenvolveram técnicas cada vez mais 

avançadas para garantir não só as necessidades de suas populações, mas também o seu poder e 

domínio sobre outras áreas. Dessa maneira, tais técnicas tornaram-se realmente complexas, mas 

sem deixar de lado a premissa mais básica desde o surgimento dos primeiros povoados: a 

necessidade de utilização e transformação da natureza.  

Por esse motivo, dizemos que o espaço geográfico – o campo das atividades humanas – é 

sempre produzido e transformado pela sociedade. Assim, percebemos que existe um vínculo entre 

natureza e ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. Como exemplo 

dessa ação, temos as matérias-primas extraídas do meio ambiente, a remoção de matas e florestas 

para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregadas na produção de mercadorias. A 

extração de minérios também pode ser considerada um exemplo da maneira como o ser humano 

transforma o ambiente em que vive.  

A consequência de tal processo é vista por meio de efeitos diversos, como os processos 

erosivos que afetam áreas de rios, lagos e campos de atividade agrícola, a perda de recursos 

hídricos ou até eventuais alterações climáticas proporcionadas pela perda de áreas naturais ou pela 

grande emissão de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, registra-se também o impacto da natureza 

sobre a sociedade.  

Portanto, mais do que simplesmente consumir a totalidade dos recursos naturais e agredir 

a natureza de maneira frenética, a humanidade precisa desenvolver técnicas sustentáveis de 

melhor aproveitamento desses recursos.       
Fonte: Adaptado de https://brasilescola.uol.com.br/geografia/natureza-acao-humana.htm  

Acesso em 09/03/2021 
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Compreendendo os significados 

 

● Premissa: fato inicial a partir do qual se começa um raciocínio ou um estudo; proposição: 

partiram da premissa de que toda criança tem direitos; 

 

● Matéria-prima: substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica 

determinado produto ou bem; 

 

● Frenética: que está ou permanece muito agitada; em que há excesso de exaltação; 

 

● Recursos hídricos: são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer 

tipo de uso de região ou bacias. 
Fontes: michaelis.uol.com.br | dicio.com.br | pt.wikipedia.org 

 

Para compreender ainda mais as ações humanas no meio ambiente, se possível, acesse o link: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8&t=23s 

 

 

1- Os seres humanos, desde os tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio 

natural em que vivem. Inicialmente, todos os povos do mundo eram nômades. Explique 

esse termo destacado. 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8&t=23s
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2- Percebemos que existe um vínculo entre natureza e ação humana, ou seja, entre o espaço 

natural e o espaço geográfico. Como exemplo dessa ação, temos as matérias-primas 

extraídas do meio ambiente. Cite outro exemplo de ação humana nessa relação de vínculo.  

  

  

  

 

 

3- Quando a natureza é explorada além da conta, ocorrem profundas alterações no meio 

natural. Descreva as consequências desse processo. Você também pode observar a 

imagem a seguir para elaborar sua resposta.  

 

 
Imagem: pixabay.com 

 

  

  

  

  


