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Dados da ONU mostram que 13 milhões de 

hectares de florestas são perdidos a cada ano. 

Além de garantirem a subsistência de 1,6 

bilhão de pessoas, as florestas são o lar de 

mais de 80% das espécies de animais e 

plantas terrestres. E, hoje, das 8, 3 mil raças 

animais conhecidas, 8% estão extintas e 22% 

em risco de extinção. Nos países em 

desenvolvimento, 80% dos habitantes das 

áreas rurais dependem da medicina 

tradicional das plantas para seus cuidados 

básicos de saúde.  

Embora a necessidade de produzir alimentos 

seja uma das razões alegadas para o 

desmatamento, a redução das florestas está 

entre as causas do desequilíbrio climático e da 

degradação do solo, problemas que colocam 

em risco a segurança alimentar das futuras 

gerações. Reverter esse cenário é possível e 

exige o esforço de todos. Levar essa discussão 

para a escola é uma maneira de conscientizar 

e engajar cidadãos de todas as idades nesse 

desafio.

  

vida sobre a terra
Proteger, recuperar e promover o uso sus- 

tentável dos ecossistemas terrestres, gerir de

forma sustentável as florestas, combater a

desertificação, deter e reverter a degradação

da terra, e deter a perda de biodiversidade
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Nesta ação, o voluntário irá propor que a 

instituição trabalhe o protagonismo das crianças 

e jovens em relação a temas ambientais. O ponto 

de partida é a Carta da Terra, um chamado global 

para a reflexão sobre a intervenção humana no 

meio ambiente, que propõe à humanidade 

princípios e atitudes que contribuam para a 

sustentabilidade da vida no planeta. 

O papel do voluntário será pesquisar a Carta da 

Terra e apoiar a instituição na condução de uma 

atividade que envolve: 

• Sensibilização de professores e alunos sobre 

a importância do protagonismo do cidadão 

em relação às questões ambientais. 

• Leitura coletiva e discussão sobre os 

princípios da Carta da Terra. 

• Construção, pelos alunos, de uma nova Carta, 

em que eles manifestem seus valores, desejos 

e expectativas. 

• Entrega da Carta a um dirigente público, 

veículo de imprensa, comunidade local, 

outras escolas ou estudantes.  

 

MONTE AQUI SEU RONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1: Ler e analisar a Carta da 

Terra. 

[                ] PASSO 2: Apresentar proposta à escola. 

[                ] PASSO 3: Envolver os professores.  

[                ] PASSO 4: Conversar com os alunos.  

[                ] PASSO 5: Leitura coletiva da Carta da 

Terra. 

[                ] PASSO 6: Criação de uma nova Carta. 

[                ] PASSO 7: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências bibliográficas 
para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

• Alunos do Ensino Médio e jovens 

aprendizes. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 
Leia na íntegra a Carta da Terra, documento criado coletivamente em 2000, que consolida o compromisso 

ético e político entre as nações e povos do mundo no sentido de somar esforços e construir princípios, valores 

e habilidades que possibilitem o desenvolvimento de uma comunidade global sustentável. 

Você pode aprofundar seus conhecimentos nesta série de vídeos com o teólogo Leonardo Boff, que 

participou de construção desse documento. Em poucas palavras, ele explica ao documento assim: 

“A Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Considera a pobreza, a degradação ambiental, a 

injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas 

interdependentes que demandam soluções includentes. Ela representa um grito de urgência face às ameaças 

que pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um libelo em favor da esperança 

de um futuro comum da Terra e Humanidade.” 

Veja, também, uma breve história da Carta da Terra. 

 

 

  

 

Entre em contato com a escola e agende uma conversa para a apresentação da proposta e planejamento. 

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Leitura e reflexão sobre o documento “Carta da Terra”. 

o Escrita coletiva de uma nova “Carta da Terra”, com princípios que expressem os anseios das 

crianças e jovens da instituição em relação ao planeta e à vida em comunidade.  

o Incentivar a reflexão sobre o protagonismo infanto-juvenil nas mudanças que precisam ser 

feitas na sociedade.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Leitura e análise da Carta da Terra 

Apresentação e planejamento da ação 

 

CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS 

A Carta da Terra tem uma versão para crianças, ilustrada e em linguagem adequada, criada pelo Núcleo de 

Amigos da Infância e da Adolescência. Em 2016, o Coletivo Educador e a Associação de Pais e Amigos de 

Surdos de Foz do Iguaçu fizeram um vídeo que traduz os principais pontos dessa versão em linguagem de 

libras, incentivando a discussão sobre o tema em escolas da região que têm alunos surdos.  VÍDEO  |  

CARTA DA TERRA PARA CRIANÇAS  

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=knSLLWOUYNs&list=PLD884E0DE98552143
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CartaDaTerraHistoria2105.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=75JrdzuGId4
http://www.agenda21local.com.br/download/carta_da_terra_para_criancas.pdf
http://www.agenda21local.com.br/download/carta_da_terra_para_criancas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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o A escola: garante o envolvimento dos professores e alunos. 

• Checar se há professores que se identificam com o tema que possam ser envolvidos e solicitar o 

agendamento de uma conversa com eles. 

• Combinar as turmas mais adequadas para a ação. A sugestão é envolver os alunos dos últimos anos 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA e educação profissional.  

• Verificar o período e materiais necessários.   

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

  

A conversa com o(s) professor(es) que irão conduzir o tema com você é essencial para que eles sejam 

engajados e mobilizem os alunos para participar. Comece a reunião explicando a proposta, mostre-se aberto 

às sugestões e contribuições dos docentes. É importante abordar:  

• A relevância e os propósitos da atividade, bem como as suas etapas de desenvolvimento: 

apresentação da ideia e sensibilização dos alunos, leitura e construção coletiva de uma nova Carta da 

Terra e envio da Carta a um destinatário que eles irão escolher.  

• O conteúdo da Carta original. Você pode entregar impressões ou indicar caminhos para que os 

professores acessem o documento. 

• Que a ação é inspirada no 15º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que trata da 

proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, de modo que o 

planeta continue provendo os recursos essenciais para a vida humana. 

• As possibilidades de participação de cada um, para que a atividade aconteça de maneira 

compartilhada. Veja, por exemplo, se os professores de ciências ou biologia têm interesse em integrar 

a atividade a um tema correlato que será trabalhado na sala de aula. 

• O cronograma, com dias e horários que você possa entrar nas salas de aula (ou em outro espaço que 

os professores considerem mais interessante) para apresentar a proposta aos alunos.

 

  

 

 

Nas datas combinadas para o bate-papo com as turmas, apresente uma visão geral da atividade, destacando 

seus objetivos e as etapas. Explique que os alunos farão a leitura de um documento que é um chamado em 

defesa da proteção das diferentes formas de vida existentes no planeta. Reconhecendo que somos todos 

interdependentes e que a atitude de cada um pode influenciar o todo, a Carta da Terra define princípios para 

uma sociedade global mais humana, inclusiva e sustentável. E que isso só pode ser alcançado com a 

participação de cada um de nós. 

Em seguida, esclareça que, inspirados pela Carta, eles irão redigir um documento com princípios que 

consideram importantes para que possamos construir relações pautadas pelo cuidado de uns com os outros e 

PASSO 3 

PASSO 4 

Envolvimento dos professores 

Conversa com os alunos 

TEMPO NECESSÁRIO: 40 min  

v 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
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de todos nós com a casa que compartilhamos, o planeta Terra. Essa carta poderá ser endereçada a um 

dirigente público, veículo de imprensa, comunidade local, outras escolas e estudantes. 

Como inspiração, você pode apresentar o vídeo que conta a história de Avery McRae, uma garota norte-

americana de apenas 11 anos que faz parte de um grupo de crianças e jovens que está processando o 

governo dos Estados Unidos por adotar medidas que violam seu direito constitucional de viver em um planeta 

saudável. O vídeo, divulgado pelo MSN, tem menos de 1 minuto e está disponível neste link: 

https://goo.gl/ZYfK0x. 

Após a apresentação, faça algumas perguntas para estimular o grupo a tecer comentários, reforçando que 

todos os pontos de vista são bem-vindos. Algumas questões que você pode levantar: 

• O que a vídeo da Avery diz para você?  

• Vocês concordam com o que ela está fazendo? 

• Você conhece outras crianças ou jovens que defendem o direito de viver num mundo melhor? 

Escute atentamente as falas dos estudantes. Se quiser, registre os principais pontos na lousa ou em um 

flipchart. Finalize a apresentação explicando que Avery está cobrando das autoridades de seu país um 

compromisso com a sustentabilidade do planeta onde as crianças viverão. Acrescente que a Carta da Terra, o 

documento que será lido e debatido no próximo encontro, trata exatamente desse compromisso coletivo com 

a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Traga para essa fala final insumos da sua própria 

leitura e análise do documento. 

Para finalizar, pontue que essa atividade é inspirada no 15º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, uma 

das 17 metas propostas por essa ação global que pretende mobilizar pessoas, instituições e governos para a 

criação de um planeta mais justo e sustentável.

 

 

 

Devido ao tamanho do documento, recomendamos que a leitura seja feita em grupos, caso os alunos tenham 

fluência em leitura e autonomia para o trabalho coletivo. Se não for o caso, veja outras sugestões:  

Opção 1: o voluntário ou professor faz a leitura da parte introdutória do documento e propõe à turma que se 

subdivida em grupos de cinco ou seis integrantes. Cada grupo ficará responsável pela leitura e discussão de 

um princípio da Carta. Enquanto isso, voluntário e professor passam pelos grupos esclarecendo dúvidas e 

contribuindo com algumas provocações. Após a leitura nos subgrupos, peça que cada um compartilhe suas 

reflexões com a turma. Finalize com a leitura das considerações finais do documento. 

Opção 2: com o grupo organizado em roda, o voluntário alterna a leitura com o professor. Conforme forem 

lendo, podem ir parando em alguns trechos para identificar possíveis dúvidas quanto ao vocabulário, à 

compreensão do texto ou, ainda, para pontuar e explicar aspectos interessantes e curiosidades. Essa opção é 

recomendável se os estudantes não tiverem muito fluência e autonomia na leitura deste tipo de texto. 

Opção 3: com o grupo organizado em roda, o voluntário alterna a leitura com o professor e com os alunos. 

Todos podem fazer pausas durante a leitura para sanar dúvidas ou fazer colocações relacionadas ao assunto. 

Essa alternativa pode ser interessante para uma classe cujos alunos tenham maior familiaridade com esse tipo 

de texto e maior fluência em leitura. 

Explore bastante as questões expressas na Carta, solicitando a opinião dos alunos e contribuindo, inclusive, 

com os aspectos registrados por você no Passo 1 da atividade.  

PASSO 5 Leitura da Carta da Terra com os alunos  
 

TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 

https://goo.gl/ZYfK0x
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No mesmo encontro do passo 5 ou em outro dia, de acordo com o que for combinado com o(s) professor(es), 

mencione que agora todos estão diante de um desafio: redigir uma nova Carta da Terra. Os participantes 

devem sentir-se instigados a produzir a escrita. Para que isso aconteça, introduza a conversa: 

• Para quem eles gostariam de endereçar a Carta que redigirão? Pode ser o subprefeito regional, 

prefeito, governador, um ministro ou até mesmo o presidente. Outras sugestões são a secretaria de 

meio ambiente, outras escolas, os moradores da cidade, o Ministério Público, o jornal local ou uma 

classe de crianças menores (Ensino Fundamental I) da própria escola. 

• Qual será o conteúdo da Carta, lembrando que ele deverá ser adequado ao destinatário. Para os 

dirigentes públicos, pode ser uma declaração das melhorias e responsabilidades que as crianças e 

jovens esperam para seu contexto local (rua, bairro, cidade ou país). Para outras escolas ou moradores 

da região, a proposta pode ser a assinatura coletiva de um compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. Para o Ministério Público, uma petição relacionada à proteção ambiental, redução de 

poluentes ou a direitos fundamentais, como o acesso à educação de qualidade, a liberdade de ir e vir, 

o direito a viver em um ambiente sem violência, entre outros. Para crianças menores, pode ser um 

texto que reforce a importância que elas terão na construção de um mundo melhor ou o 

compromisso deles, os meninos e meninas mais velhos, com as próximas gerações. Essas são apenas 

algumas ideias. Deixe o grupo livre para propor e decidir. Combine com eles, também, se a Carta terá 

apenas texto ou fotos e ilustrações. 

• Qual é a estrutura dessa Carta? Ela pode ser semelhante à Carta da Terra, com preâmbulo, tópicos e 

considerações finais ou ter outro formato. Não esqueça, no entanto, que o novo documento precisa 

ser claro e coerente, garantindo a sua finalidade de declarar princípios e atitudes de respeito, 

valorização e cuidado com as pessoas e o meio ambiente, buscando somar esforços para a criação de 

uma cultura mais sustentável local e globalmente. 

Caso os professores decidam incluir a tarefa em seu planejamento, a escrita coletiva da nova Carta não 

necessita ocorrer em um único dia. Nesse caso, avalie como será sua participação, garantindo que o 

documento seja elaborado. Se houver possibilidade, revise o texto coletivamente a fim de que todos se sintam 

contemplados e possam sugerir modificações e/ou validar o que foi redigido. 

Ao término da elaboração da nova Carta da Terra, combine com a escola qual a melhor maneira de garantir 

que ela chegue a seu destinatário e de divulgar o documento para toda a comunidade escolar. 

 

  
 

A iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Não se esqueça 

de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta criar uma 

Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.   

PASSO 6 

PASSO 7 Divulgação da atividade 

Elaboração de uma nova Carta da Terra 

TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução do debate 
ambiental 

Até meados do século XX muitos países 

acreditavam que os recursos ambientais eram 

inesgotáveis. Conforme os problemas foram 

surgindo – como rios e lagos secos ou 

contaminados, fortes ondas de calor e fenômenos 

de inversão térmica – lideranças de vários países 

perceberam a inter-relação desses fenômenos e 

que seria necessário organizar uma convenção que 

propusesse uma ajuda mútua entre as nações. 

Foi nesse contexto que nasceu a primeira 

Conferência das Nações Unidades sobre o Meio 

Ambiente Humano. 

Realizada em Estocolmo (Suécia), em 5 de junho 

de 1972, com a participação das lideranças de 113 

países e 400 instituições governamentais e não 

governamentais, a Conferência foi uma das 

primeiras iniciativas globais a apontar os dramas 

ambientais provocados pela interferência do 

homem no meio ambiente. 

Em meio a discussões, impasses e apresentações 

de pesquisas, a pedido do Clube de Roma, 

organização informal criada cientistas, industriais e 

políticos para promover o entendimento de 

componentes econômicos, políticos e ecológicos 

que formam o sistema global, um grupo de 

cientistas produziu o relatório "Os Limites do 

Crescimento", no qual descrevem situações 

ameaçadoras que a humanidade e o planeta 

vivenciariam no futuro. O documento, divulgado 

antes da Conferência de Estocolmo, sugeria que, 

se a humanidade continuasse a consumir os 

recursos naturais como na época, eles se 

esgotariam em menos de 100 anos.  

Ele influenciou os debates e gerou fissuras nas 

opiniões dos dirigentes públicos e dos setores 

privados. De um lado, havia o interesse dos países 

em defender o “desenvolvimento a qualquer 

custo”. De outro, alguns países mais avançados 

defendiam o “desenvolvimento zero”.  

As discussões da Conferência foram sintetizadas 

na Declaração de Estocolmo. Nesse documento, a 

comunidade científica vislumbrava sérios 

problemas decorrentes da poluição atmosférica 

provocada pelas grandes indústrias, e estabelecia 

princípios comuns para oferecer aos povos do 

mundo um guia e inspiração para preservar e 

melhorar o meio ambiente humano. 

Foi um marco no que se refere à reflexão, atenção 

e cooperação entre os diferentes povos e países 

para o enfrentamento das questões ambientais. A 

Declaração forneceu subsídios para a criação, em 

1983, da primeira Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, cujos trabalhos 

itinerantes pelo mundo inteiro resultaram no 

Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum”. 

 

 

 “Ensinem às suas crianças 

o que ensinamos às nossas, 

que a terra é nossa mãe. 

Tudo o que acontece à 

terra, acontecerá aos filhos 

da terra” 

(Carta de chefe indígena 

ao governo americano, 

1854) 

http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/081207_boletimregional1_cap3.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Limites_do_Crescimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Limites_do_Crescimento
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
http://www.inbs.com.br/ead/Arquivos%20Cursos/SANeMeT/RELAT%23U00d3RIO%20BRUNDTLAND%20%23U201cNOSSO%20FUTURO%20COMUM%23U201d.pdf
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Mudança de atitude 

Durante a Conferência de Estocolmo, foi criado o 

Dia Mundial do Meio Ambiente com o intuito de 

reforçar a necessidade de mudanças de atitudes, 

por meio de ações que envolvam organizações da 

sociedade civil, instituições públicas e privadas, 

indivíduos e nações.  

Essas ações podem abranger: 

• Debates sobre o meio ambiente, 

compreendendo que existe uma relação 

intrínseca entre o espaço ambiental e as ações 

dos seres humanos; 

• Formação das pessoas escolas, organizações 

não governamentais ou outras instituições 

públicas e privadas, a fim de que todos nos 

tornemos agentes ativos do desenvolvimento 

sustentável; 

• Compreensão de que os indivíduos e as 

comunidades organizadas podem e devem 

mudar suas atitudes com relação ao 

uso/consumo de recursos; 

• Estabelecimento de parcerias e acordos entre 

povos e nações para mudanças 

macroestruturais que objetivem a construção 

de um futuro mais seguro e próspero. 

 

Educar para a transformação  
Embora o ser humano possua a capacidade de 

criar e transformar seu ambiente, produzindo 

riqueza e conhecimentos por meio da ciência e 

tecnologia, percebemos nas últimas décadas que 

esse processo está intimamente ligado à 

deterioração de recursos ambientais.  

A escalada da produção e consumo 

irresponsáveis tem afetado radicalmente a 

qualidade de vida de todos os seres pela 

contaminação da água, do ar, do solo, da extinção 

de diversas formas de vidas animais e vegetais, da 

extração desenfreada de recursos minerais e a 

geração de gigantescas quantidades de lixo. 

Ou seja, embora o ser humano seja dotado de 

grande capacidade de criação e solução de 

problemas, isso não tem garantido uma relação 

saudável com o espaço em que vive, nem com os 

diferentes povos e espécies animais e vegetais que 

ocupam a Terra. 

Portanto, é fundamental é compreender que a 

questão ambiental não é uma pauta restrita 

somente a ambientalistas, cientistas ou 

biólogos. Ela está largamente relacionada ao 

modelo econômico e estilos de vida mundialmente 

adotados, e suas consequências afetam todos nós, 

particularmente as populações mais pobres. Não é 

à toa que o tema vem tomando cada vez mais 

espaço nos jornais, televisão, revistas, discursos 

políticos, escolas e comunidades.  

Uma das formas de enfrentarmos esse problema é 

a educação. Todos podem e devem envolver-se 

em processos de educação ambiental, 

considerando os princípios de respeito à vida e de 

cooperação. É urgente a sensibilização e 

mobilização para mudanças de comportamentos 

que vêm progressivamente contribuindo para a 

degradação do meio ambiente. Dois aspectos 

nesse processo precisam ser levados em 

consideração: 

• Nem sempre as pessoas reconhecem os 

efeitos provocados pela destruição dos 

recursos naturais e sua relação com ações 

individuais; 

• Em geral, as pessoas não sabem como podem 

se organizar coletivamente a fim de colaborar 

e acionar seus direitos para a solução de 

problemas locais. 

Diagnosticar problemas, buscar informações, 

articular-se a outros atores e propor soluções são 

conceitos-chave no tocante a essa questão. 

 

Dicas para a condução de 
debates 

Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  
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Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que 

não estão na sala de aula e que no debate há 

uma troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem-recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com 

a exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre 

as falas num flipchart, lousa ou caderno.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, os alunos poderão ajudar a respondê-

las, criticá-las ou reformular as ideias que 

tinham previamente. 

 

4. Saiba ouvir e respeitar  

Na hora da discussão, o fundamental é que todos 

saibam ouvir. Você pode estabelecer previamente 

algumas regras com o grupo, como evitar 

julgamentos, preconceitos e a repetição de 

perguntas ou ideias já defendidas pelos colegas. 

Para aquecer o debate, comece com uma ou duas 

perguntas que você tenha na manga. Caso a 

atividade envolva um filme ou leitura, levante as 

impressões dos participantes sobre o cenário, os 

personagens, seus conflitos, a época retratada e a 

relação com os tempos atuais, por meio de 

exemplos do cotidiano. 

Como mediador, o voluntário deve ser um ouvinte 

atento e aberto às percepções trazidas pelo grupo. 

Se necessário, registre as contribuições em um 

flipchart.  

Ao final, faça uma amarração sobre as principais 

questões levantadas e conclusões. Nesse 

momento, você também pode perguntar se 

alguém mudou de opinião após o debate, 

mostrando que muitas vezes formamos opiniões 

sem conhecer todos os lados e nuances das 

questões. 
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Referências bibliográficas para o 
facilitador 
 

ODS 15 – Vida Terrestre: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4eic9Yq3Jo 

 

Texto da Carta da Terra: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arq

uivos/carta_terra.pdf 

 

Carta da Terra para Crianças: 

http://www.agenda21local.com.br/download/carta

_da_terra_para_criancas.pdf 

Série de vídeos em que Leonardo Boff explica os 

princípios da Carta da Terra (em espanhol): 

https://goo.gl/b4YGzQ  

 

Página da Carta da Terra no site do Ministério do 

Meio Ambiente: 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/agenda-21/carta-da-terra 

 

Filme Amazônia Eterna (2013): 

http://www.amazoniaeterna.com.br/ 

  

Filme Virunga (2014): 

https://www.youtube.com/watch?v=UKBjIV1oN80 

 

Complete esta lista com outras sugestões!
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