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INTRODUÇÃO
A superpopulação é um problema que nos afeta a

DE

teoria 1: Não acredito que o crescimento
populacional seja um problema em si. a
população não é um problema, mas é uma
potencial de solução para os problemas,

todos atualmente, principalmente por causar a
escassez dos recursos. No entanto existem várias
opiniões quanto a isso, e várias formas de ajudar a
resolver o problema.

teoria 2: Não estou também dizendo que o
volume populacional não é importante. Mas
existem outros aspectos que precisam ser
considerados em igualdade quando se analisa
a questão populacional, como padrão de
consumo e estilo de desenvolvimento.

PROBLEMA(S)

Como é que a superpopulação afeta o
ambiente?
FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA
Quais a consequências que o aumento da população
provoca no ambiente

IDENTIFICAÇÃO DAS TESES/TEORIAS
Teoria 1: A superpopulação pode não afetar o ambiente
Teoria 2: A superpopulação é o principal motivo do
esgotamento dos recursos naturais

ENUNCIAÇÃO DE POSIÇÕES

Legenda: Superpopulação

Teoria 1: A relação entre crescimento populacional

IMPLICAÇÕES DAS TESES OU
TEORIAS APRESENTADAS
Escassez dos recursos se não os
utlilizarmos devidamente

e destruição ambiental é moldada pela forma como
usamos nossos recursos, não pela quantidade de
pessoas

que

os

estão

utilizando,

logo

a

superpopulação nao afetará o ambiente.
Teoria 2: Devido ao crescimento da população,
existem muitas fábricas, muitos detergentes, muitos
pesticidas, pouca água e muito dióxido de carbono –
tudo isso pode ser facilmente traduzido por muita
gente

CONCEITOS RELEVANTES
Superpopulação
Escassez dos recursos Naturais
Crescimento populacional
Consumo

SOLUÇÕES RELEVANTES
Legalizar métodos contraceptivos, tornando-os grátis.
Facilidade ao direito ao aborto
Restringir o casamento de menores de idade,
estipulando a idade mínima legal para casar
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