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Professora: Angela
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Trabalho de Recuperação Bimestral de Geografia
Orientações:
Leia atentamente as questões propostas;
Realize-as com muita atenção e com letra legível;
Responda todas as questões com caneta azul ou preta;
Evite rasuras e não utilize corretivo;
Observe com atenção as imagens;
Para realizar este Trabalho de Recuperação você poderá consultar sua apostila, dicionário
e/outras fontes (livros, internet...), caso necessite.
A pesquisa deverá ser manuscrita e grampeada juntamente com esta “capa”.
Ciente (assinatura do (a) responsável): ________________________________________

1- As conferências sobre o meio ambiente são responsáveis por reunir os maiores líderes do planeta para
discutirem soluções relacionadas à conservação da natureza e elaborarem projetos de desenvolvimento
sustentável.
Durante o século XX, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e das técnicas utilizadas em pesquisas de
observação dos fenômenos naturais tornaram possíveis ao homem detectar os danos decorrentes da evolução
capitalista e industrial. Áreas do conhecimento, como a ecologia, já apontavam para esse discurso no século
anterior e consolidaram a base para diversos cientistas abrirem caminho para um “despertar da consciência
ecológica”.
Todo esse processo foi caracterizado, principalmente, pela adoção de práticas alternativas de desenvolvimento,
que tinham como objetivo a preservação da natureza e de todos os seus recursos. Nesse contexto, surgiram as
grandes conferências mundiais sobre o meio ambiente, que reúnem de tempos em tempos as lideranças globais.
Se você observar bem os desequilíbrios ambientais e as crises de injustiça social a que grande parte das pessoas
estão submetidas, vai começar a questionar as relações entre sociedade e natureza. Pense bem e verá que essas
relações precisam ser reconstruídas.
Os problemas socioambientais levantam diversas posições no cenário mundial, como a indiferença, as
justificativas banais e, também, a busca por alternativas de enfrentamento desses conflitos. Dessa maneira,
após a ciência apontar para os impactos ambientais gerados pelo homem, diversas lideranças de peso tomaram
a iniciativa de tentar reverter esse quadro, criando assim as conferências do meio ambiente.
Hoje em dia, essas conferências se tornaram referência na conscientização planetária, e têm o objetivo de
debater questões socioambientais, relacionadas ao desenvolvimento e a natureza, além de apresentarem
soluções para o futuro da sociedade.

Sobre o assunto descrito acima, pesquise sobre:
•
•
•

Qual foi a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, quando e onde ocorreu e qual era
a grande preocupação;
Explique porque o termo sustentabilidade vem suscitando debates intensos no cenário
internacional;
Cite as principais conferências ambientais e descreva duas delas.

2- Descreva sobre “O papel das tecnologias na globalização” ou sobre “Globalização e desigualdade”.
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