
 

 

 

ATIVIDADE 6 
EXPLORAÇÃO DA NATUREZA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

(Atividade adaptada a partir de material original produzido pela Professora Stella Mendes do campus Humaitá II) 

 
Na atividade passada, assistimos a dois vídeos. Ambos faziam parte da série “Um cientista, uma história” 

e foram produzidos pelo canal Futura em parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria), tendo, por isso, o 
objetivo de exaltar os feitos da indústria nacional. Porém, sabemos que as atividades industriais e outras práticas 
de nossa sociedade geram impactos negativos ao ambiente. No modelo de sociedade que vivemos, a natureza é 
vista como algo a ser explorado e transformado em mercadoria para gerar riqueza. Portanto, a exploração da 
natureza e o consumo são realizados em grande escala e com grande intensidade. 

Como vimos na atividade 2, à medida em que o ser humano vai desenvolvendo novas  técnicas e 
instrumentos para extrair recursos da natureza, as transformações causadas à natureza aumentam. 

 
O curta “Man” do ilustrador e animador inglês Steve Cutts, aborda como a sociedade atual utiliza os 

recursos naturais de forma desenfreada, maltratando animais, poluindo e destruindo o planeta. Assista o curta 
no link https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU e reflita sobre as questões abaixo:  

 
a) Você acha saudável essa relação do homem com a natureza? 
 
b) Na sua opinião, o que leva o ser humano a retirar tantos recursos do meio ambiente?  
 
c) Essa intensa exploração dos recursos naturais é realmente necessária?  
 
d) Você conhece algum dos problemas que o meio ambiente vem enfrentando nos últimos anos?  
 
e) Se você fosse nomeado ministro do Meio Ambiente, quais ações proporia para diminuir os problemas 

ambientais no nosso país? 
 
f) Todos os grupos sociais se relacionam com a natureza da mesma maneira? Você saberia apontar um 

exemplo de povo que, mesmo nos dias de hoje, não explora a natureza dessa maneira? 
 
Saúde, paciência e paz para todos nós! 
 
Paulo. 
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