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Qual é a sua 

pegada? 
 

 

 

 
 

 
 

A população mundial deve chegar a 9,6 

bilhões de pessoas até 2050. Mantendo o 

atual estilo de vida e padrão de consumo, 

serão necessários três planetas para sustentar 

esse contingente, segundo a ONU. Além da 

contaminação e esgotamento dos recursos 

naturais, o atual modelo de produção e 

consumo aumenta a geração de gases de 

efeito estufa, que contribuem para o 

aquecimento global. De 1880 a 2012, a 

temperatura média da Terra aumentou 0,85ºC 

e, sem uma mudança consistente nas 

próximas décadas, irá chegar a 3ºC até o final 

do século 21, com consequências graves para 

as populações de todas as regiões do planeta, 

principalmente, as mais pobres e vulneráveis. 

Levantar essa discussão, estimulando a 

compreensão das causas das mudanças 

climáticas é uma maneira de empoderar as 

pessoas para a transformação. 

  

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis

12

combate às mudanças
climáticas
Tomar medidas urgentes para combater a

mudança do clima e seus impactos
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https://voluntariadostd.v2v.net/


 
 

 2 

RESUMO DA ATIVIDADE 

Nesta ação, a proposta é estimular os jovens a 

refletirem sobre os impactos da ação humana no 

meio ambiente, entendendo o contexto das 

mudanças climáticas. A partir dessa compreensão, 

eles desenharão soluções mais eficientes para o 

uso de recursos como água, energia, alimentos, 

papel e outros materiais na escola, em suas 

famílias e na comunidade.  

Esta ação está dividida em três etapas:  

• Um primeiro encontro, onde o voluntário irá 

exibir o filme “A História das Coisas”, 

estimular a reflexão dos alunos e, em 

conjunto com a turma e professores, preparar 

uma pesquisa que será feita pelo grupo.  

• Aplicação de pesquisa sobre os hábitos de 

uso de recursos e descarte de resíduos nas 

famílias dos alunos e na comunidade. 

• Tabulação dos resultados da pesquisa em 

conjunto com os alunos e professores. 

• Divulgação dos resultados para a escola, pais 

e a comunidade.  

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1: Conhecer o material de 

apoio. 

[                ] PASSO 2: Apresentar proposta à escola. 

[                ] PASSO 3: Envolver os professores.  

[                ] PASSO 4: Realizar o primeiro encontro 

com os alunos (sessão de filme e 

preparação da pesquisa). 

[                ] PASSO 5: Realizar o segundo encontro 

com os alunos (análise dos dados).  

[                ] PASSO 6: Divulgar os resultados e 

registro 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, grupos de EJA e 

jovens em formação profissional. 

  

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

 

  

 
Antes de fazer o contato com a escola, conheça o material de apoio desenvolvido para esta atividade, descrito 

no passo 4, para que você entenda como será conduzido o encontro para sensibilização dos alunos e 

organização da pesquisa a ser realizada por eles. 

É importante que você assista ao filme The Story of Stuff (A História das Coisas), de autoria da cientista 

ambiental norte-americana Annie Leonnard. O filme foi lançado em 2007 e, apesar de muita coisa ter evoluído 

desde então, ele continua sendo uma excelente ferramenta para apresentar aos alunos a essência do atual 

modelo de produção e consumo. Também é preciso ponderar que a realidade de consumo de um americano 

médio é muito diferente da realidade da maior parte dos jovens brasileiros de baixa renda. Por isso, o mais 

importante é que eles compreendam as implicações do modelo vigente. 

Você encontra mais subsídios nas informações para o facilitador e nas referências bibliográficas para o 

facilitador. Ao olhar os materiais, anote suas percepções. Isso ajudará você a arredondar a formatação da 

atividade que irá apresentar para a escola e também, posteriormente, nas discussões com os alunos. 

  

 

 

 

  

 

 

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

Possivelmente, a articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar 

professores, estudantes e turmas mais adequadas para a atividade.  

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito, com uma explicação sobre suas etapas: 1) Sessão de filme e preparação 

da pesquisa a ser aplicada pelos alunos; 2) realização de pesquisa com pais e pessoas da comunidade; 

3) tabulação conjunta dos dados; 4) divulgação dos resultados. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

PASSO 1 

PASSO 2 

Conhecer o material de apoio 

Apresentação e planejamento da ação 

 

CALCULE A SUA PEGADA  

Uma maneira de conhecer os recursos necessários para suportar o estilo de vida que levamos é a 

metodologia de cálculo da pegada ecológica. Esse conceito foi lançado em 1996 e, desde então, vem 

sendo aplicado por governos, organizações e pessoas em todo o mundo para contabilizar o quanto 

usam de recursos naturais biológicos. É um teste simples, baseado em perguntas sobre seus hábitos 

relacionados a alimentos, bens, moradia e transporte. Conhecer seus impactos pode facilitar o diálogo 

sobre o tema com a escola e os alunos. CALCULADORA | SAIBA MAIS 

 

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
http://www.suapegadaecologica.com.br/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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o Refletir sobre os impactos da ação humana no meio ambiente, de modo que os alunos 

possam ampliar seus conhecimentos acerca dos atuais desafios ambientais frente às 

mudanças climáticas. 

o Incentivar o protagonismo dos alunos na busca de alternativas para poupar o uso de recursos 

naturais e reduzir resíduos na escola, em suas famílias e na comunidade.  

• Definir o melhor momento para a realização: pode ser no Dia do Meio Ambiente (5/6), Dia do 

Consumo Consciente (15/10) ou durante o período em que os professores de geografia, ciências ou 

biologia estiverem trabalhando com temas relacionados (água, florestas, desertificação, ecologia, 

biologia das plantas, etc.).  

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

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

o A escola: garante o envolvimento dos professores e alunos. 

o As famílias e a comunidade: respondem às entrevistas a serem realizadas pelos alunos. 

• Verificar o local para a conversa com os alunos (pode ser inclusive a sala de aula) e os materiais 

necessários, como TV, internet, flipchart e materiais para a divulgação (checar se a escola dispõe ou o 

voluntário precisará providenciar).  

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

  

Marque uma conversa com os o(s) professor(es) indicados para conduzir o tema com você. Nessa reunião, 

explique a proposta e suas etapas de desenvolvimento. Peça a opinião dos docentes e incentive-os a 

contribuir com ideias e sugestões para envolver os alunos, fazer a pesquisa, compilar os dados e divulgar os 

resultados. 

Veja, também, se têm disponibilidade para coordenar alguma das etapas e/ou levar a discussão para dentro 

da sala de aula. O professor de ciências, por exemplo, pode apresentar aos alunos como os recursos naturais 

são utilizados no processo de produção de bens que usamos em nosso dia a dia e explicar os impactos 

ambientais e climáticos de nossas decisões de consumo. 

Nesse encontro, é importante definir com o(s) professor(es) o cronograma, com as datas e horários para o 

trabalho com cada turma e os locais (sala de aula ou outro espaço). 

 

 

PASSO 3 Engajamento dos professores 

O PAPEL DO EDUCADOR NO COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Uma maneira de contribuir com o combate às mudanças climáticas é escolher um estilo de vida mais 

sustentável e isso se faz com conscientização e educação. O vídeo “Aprendendo a enfrentar a mudança 

climática”, da UNESCO, discute o papel da escola e dos educadores nesse cenário e traz dicas para 

incluir o tema na escola, empoderando crianças e jovens para que promovam a mudança em suas casas 

e comunidades. Se sentir que há abertura, mostre o vídeo aos professores. VÍDEO 

 

 

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=w_yma5_8mvc
https://www.youtube.com/watch?v=w_yma5_8mvc
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Organização do espaço e materiais  

Chegue com antecedência ao local onde será realizada a atividade para os últimos ajustes e para organizar o 

espaço e os materiais necessários. Conforme os participantes forem chegando, é importante que se sintam 

acolhidos. Recepcione-os um a um. 

 

Contextualização  

Quando já estiverem todos bem acomodados, apresente-se e explique a proposta, mencionando que 

inicialmente será mostrado um filme de 20 minutos. Adiante que, em seguida, eles comentarão o que viram e 

irão preparar uma pesquisa com o objetivo de conhecer os hábitos da comunidade escolar em relação ao 

consumo de água e energia e descarte de resíduos. Assim, eles conseguirão conhecer melhor os impactos 

ambientais do lugar onde vivem. 

Situe que esta atividade é inspirada em dois Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma 

iniciativa global que mobiliza países, organizações e pessoas de todo o mundo na busca de soluções para 

questões ambientais e sociais, de modo a garantir a sobrevivência e o bem-estar das atuais e futuras 

gerações. São eles: 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, que tem por meta alcançar, até 

2030, processos de fabricação industriais mais eficientes (que usem menos recursos naturais e gerem menos 

poluentes e resíduos) e envolver as pessoas na preservação dos recursos naturais.  

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, que abrange 

tanto políticas governamentais e empresariais para combate às mudanças climáticas como medidas para 

educar e conscientizar a população sobre a importância da redução de impactos ambientais. Este ODS 

abrange, ainda, o fortalecimento da capacidade de adaptação das pessoas, comunidades e países frente às 

catástrofes naturais que têm se intensificado em decorrência das mudanças climáticas. 

 

Sensibilização 

Dando sequência à conversa, você irá exibir o filme The Story of Stuff (A História das Coisas), da cientista 

ambiental norte-americana Annie Leonnard. Pondere que o filme é de 2007, portanto, pode ter algumas 

informações ultrapassadas (um exemplo é a moda do iPod, que já foi substituído pelo celular). Mas que ele 

aborda muito bem a relação entre degradação ambiental / mudanças climáticas e o atual modelo de 

produção e consumo.  Caso a escola não tenha televisor e internet disponíveis, salve em seu computador a 

versão legendada do filme que está disponível na biblioteca do PEB. 

Terminado o filme, estimule a turma a trazer suas percepções sobre o que acabaram de ver. Para isso, você 

pode formular algumas perguntas, reforçando que não há respostas certas ou erradas e que todo ponto de 

vista é bem-vindo. Alguns exemplos de questões que podem ser levantadas: 

PASSO 4 Primeiro encontro com os alunos – Sessão de filme, 
debate e organização da pesquisa 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30  

v 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
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• Você já tinha pensado sobre a origem das coisas e onde elas vão parar depois que são descartadas? 

• O que a Annnie quer dizer quando fala que o sistema linear (recurso natural > fabricação > venda no 

varejo > uso > descarte) é falho?  

• Você concorda com ela que a Terra é um planeta finito? O que isso significa? 

• Você acha que os hábitos de consumo dos americanos e dos brasileiros são parecidos? Em quais 

aspectos somos parecidos e em quais somos diferentes?  

• O que você sabe sobre destruição de florestas no Brasil? 

• Na sua rua ou no bairro você vê lixo em excesso, como mostra a Annie? 

• Você sabe como poluição emitida na fabricação das coisas afeta o aquecimento global e a mudança 

de clima? 

• O que a mudança climática provoca na vida das pessoas, na sua opinião?  

Durante o bate-papo, anote as observações feitas pelos alunos na lousa ou em um flipcharp e, ao final, 

retome os principais pontos levantados. Pondere, então, que essas informações serão importantes para 

estruturar a pesquisa, que é a próxima etapa do encontro. 

 

Estruturação de questionário da pesquisa  

Com a colaboração do grupo, monte um questionário sucinto e claro que ajude a identificar hábitos de 

consumo (água e energia, por exemplo) e descarte de resíduos (lixo e o esgoto) da comunidade. É crucial que 

o questionário seja simples, facilitando tanto o preenchimento por parte das famílias quanto sua tabulação. A 

ideia é que cada aluno aplique a pesquisa em sua família, mas quem desejar pode entrevistar outras famílias 

conhecidas no bairro.  

Usando o modelo abaixo como referência, faça as adequações necessárias retirando ou acrescentando 

questões que o grupo julgar pertinentes. O mais importante é que o questionário faça sentido para os alunos, 

para que eles se apropriem do instrumento. Assim como no método de pesquisa científica, uma maneira 

interessante de pensar esse questionário é partir, primeiro, do que se pretende descobrir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICA A DICA 

Antes de aplicar a pesquisa com seus familiares, os alunos podem fazer um treino entrevistando um 

profissional da escola (coordenador, diretor, auxiliar de limpeza, merendeiro, etc.). Essa é uma maneira 

de identificar eventuais ajustes necessários no questionário. 

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Questionário para entrevista com familiares e pessoas da comunidade  

Nome do aluno(a) entrevistador:  Turma: Data: ___/___/_____ 

Identificação do entrevistado 

Nome do entrevistado:  

 

 

Idade: 

 

Sexo:       (   ) Masc.    (   ) Fem. 

 

1. É morador de qual comunidade? 

 

 

2. Grau de instrução 

(   ) Não alfabetizado        (   ) Alfabetizado  

(   )  Fundamental I           (   ) Fundamental II 

(   ) Ensino Médio             (   ) Universitário    

3. Onde você mora existem questões preocupantes relacionadas aos itens abaixo? 

(   ) lixo            (   ) água              (   )  poluição        (   ) esgoto         (   ) energia elétrica     

(   ) Outros (descreva):  

4. Em relação ao lixo, como você faz o armazenamento? 

(   ) Separa plástico, papel, vidro, metal etc. para reciclagem 

(   ) Separa o óleo de fritura para reciclar  

(   ) Não faz qualquer separação  

5. Quantas vezes o caminhão de lixo passa no seu bairro para recolher o lixo? 

(   ) 1 x na semana      (   ) 2 x na semana      (   ) 3 x na semana      (   ) Mais de 3 vezes      (   ) Não sabe 

6. A água que chega até sua casa: 

(   ) É tratada                                  (   ) Não é tratada                                   (   ) Não sabe 

 

E ela vem de: (   ) uma rede de água                 (   ) poços artesianos                (   ) Não sabe 

7. Indique as situações do cotidiano em que você faz uso da água: 

(   ) Higiene pessoal     (   ) Lavar roupas e louças    (   ) Cozinhar   (   ) Lavar o carro  (   ) Lavar o quintal ou calçada 

8. Em relação ao esgoto da sua residência, ele é: 

(   ) coletado e tratado    (   ) fossa séptica   (  ) despejado em córrego ou rio   (   ) Não sabe   (   )outros 

9. Quais dos aparelhos elétricos você possui em casa? 

(   ) geladeira      (   ) fogão      (   ) micro-ondas      (   ) ferro de passar      (   ) máquina de lavar      (   ) televisão 

(   ) chuveiro       (   ) ar-condicionado      (   ) outros  

10. Geralmente, qual o seu tempo de permanência no banho? 

 

(   ) de 5 a 10 minutos      (   ) de 10 a 15 minutos      (   ) de 15 a 20 minutos      (   ) de 20 a 30 minutos      (   ) + de 30 

11. Sobre quais dos assuntos relacionados abaixo você já ouviu falar: 

(   ) desmatamento      (   ) mudanças climáticas / aquecimento global      (   ) contaminação das águas     

(   ) aterros sanitários e lixões    (   ) extinção de espécies animais e vegetais 

 

11.1Como você se informou sobre esses assuntos? 

(   ) televisão      (   ) rádio      (   ) jornal impresso      (   ) internet      (   ) escola      (   ) posto de saúde       

(   ) conversando com amigos         (   ) nunca ouviu falar 
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Preparação dos alunos para as entrevistas 

Fechada a estrutura da pesquisa, leia atentamente questão por questão buscando sanar possíveis dúvidas e 

trazendo exemplos para os diferentes itens. Em seguida, converse com os estudantes sobre alguns cuidados 

ao fazer as entrevistas. Repasse com eles os seguintes pontos: 

• Abordagem: o entrevistado deve perceber que suas informações e/ou percepções são importantes 

para o trabalho. A abordagem, portanto, deve ser respeitosa. 

• Clareza: as questões devem ser lidas para o entrevistado de maneira clara e ele precisa se sentir à 

vontade em respondê-las ou não. Caso ele queira manter seu nome em sigilo, por exemplo, isso deve 

ser respeitado. 

• Sem julgamentos: é importante não criar uma sensação de certo ou errado em relação às respostas 

dadas pelos entrevistados.  

• Registro: o entrevistador não deve interferir nas respostas, apenas registrar o que lhe foi dito. 

 

Finalizando esta etapa, escreva coletivamente com os alunos um bilhete a ser entregue às famílias, explicando 

os propósitos da pesquisa. Combine uma data para o próximo encontro e deixe claro que todos devem 

trazer de volta os questionários preenchidos para que façam a tabulação juntos. Lembrando que não é preciso 

que cada estudante entreviste uma grande quantidade de pessoas. Estipule com eles uma média de 

entrevistados por aluno (3, por exemplo) tendo em vista que os dados serão tabulados e analisados 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Com os alunos organizados em uma roda, peça que compartilhem sua experiência com a realização das 

entrevistas: desafios, dificuldades, descobertas e aprendizados. Na sequência, explique que o próximo passo é 

compilar as informações que foram coletadas, fazendo a tabulação da pesquisa. 

Caso a escola disponha de telão e projetor, a tabulação poderá ser feita direto no computador e projetada. 

Caso não possua, faça em seu computador, para acelerar essa etapa. Também podem ser utilizados a lousa da 

sala, um flipchart ou folhas de sulfite. A ficha ou planilha de tabulação poderá conter as perguntas do 

questionário e espaço para categorizar e quantificar as respostas. Veja o exemplo: 

 

5. Quantas vezes o caminhão de lixo passa no seu bairro para recolher o lixo? 

Número de vezes  Quantidade de respostas 

1 vez na semana       (número) vezes 

2 vezes na semana       (número) vezes 

3 vezes na semana       (número) vezes 

Mais de 3 vezes       (número) vezes 

Não sabe (número) vezes 

PASSO 5 Segundo encontro com os alunos – Tabulação e 
análise das entrevistas  
 

TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 
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Peça aos alunos que tenham em mãos os questionários e faça o preenchimento junto com eles. Eles vão 

indicando as respostas fornecidas pelos entrevistados e você ou professor vai anotando na planilha. 

Terminada a tabulação, é hora de dar sentido aos dados coletados. É importante, nessa hora, fazer correlações 

de causas e efeitos de maneira mais abrangente, evitando colocações do tipo “pessoas com menos instrução 

são menos comprometidas com o meio ambiente”. Olhar um dado dessa maneira exclui as conexões entre 

atitudes pessoais e um processo maior de conscientização, que envolve diferentes atores: as instituições de 

educação enquanto espaço de formação, a mídia enquanto difusora de informações consistentes, os órgãos 

públicos enquanto propositores de políticas ambientais e, finalmente, as empresas, enquanto responsáveis 

pelo cumprimento de leis e compromissos éticos com o desenvolvimento sustentável. Evite que o debate leve 

à condenação de apenas um desses atores. Apresente o tema na sua complexidade, mostrando que todos são 

capazes e devem protagonizar esse processo de mudança. Para nortear e favorecer as reflexões, você pode 

propor algumas perguntas: 

• O que os dados revelam em relação às atitudes dos entrevistados frentes às questões ambientais? 

• Os dados indicam se os entrevistados têm os seus direitos garantidos no que se refere à saúde e a um 

ambiente seguro Como vocês essa questão? 

• Os dados sobre educação (pergunta 2) e informação (pergunta 11) relacionam-se de alguma maneira?  

• O que os dados referentes ao consumo de recursos naturais dizem? 

Se esta atividade for realizada em mais de uma sala, a comparação dos dados por classe pode ser bem 

interessante, pois os alunos poderão conhecer o processo de pesquisa, de coleta e de análise dos dados 

obtidos por outro grupo sobre uma mesma comunidade. 

 

 

 
 

Combine com a escola como será feita a divulgação. A sugestão é organizar uma exposição que contemple 

dados da pesquisa, aprendizados e dicas para uso eficiente dos recursos naturais. Ela pode ser acompanhada 

de palestra de um professor envolvido na realização da atividade ou de um especialista externo, por exemplo. 

O evento pode ser aberto a familiares e pessoas da comunidade. 

O próprio o espaço escolar pode ser usado como meio de comunicação. É possível propor intervenções como 

colar próximo à pia de lavar as mãos um símbolo indicando que é preciso evitar o desperdício de água; ou 

próximo ao interruptor, indicando que economizar energia é importante para o meio ambiente e para a 

redução dos gastos da escola. Isso pode ser interessante, pois ao mesmo tempo em que educa, incentiva a 

própria comunidade escolar a adotar uma cultura de gestão cada vez mais participativa e consciente. 

Definida a data, mobilize alunos e professores na organização e veja, antecipadamente, quais os materiais e 

equipamentos necessários. É importante, também, fazer a divisão de tarefas do dia do evento: quem 

recepcionará os convidados, fará a abertura e o encerramento e assim por diante. No dia, acolha muito bem 

os convidados e busque respeitar a programação. Terminado o evento, peça ajuda ao grupo para a 

organização do espaço. 

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  Divulgação dos resultados 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegada ecológica e mudança 
climática 

Nos anos de 1990, os cientistas William Rees e 

Mathis Wackernage investigavam formas de medir 

a pressão do consumo das populações humanas 

sobre os recursos naturais.  Em 1996, eles 

publicaram o livro “Nossa pegada ecológica”, em 

que apresentam esse conceito ao mundo. 

O trabalho dos pesquisadores foi um marco ao 

possibilitar que fossem traduzidos em números 

palpáveis os recursos naturais necessários para 

sustentar o estilo de vida dos países, das cidades e 

das pessoas. Ele deu origem à plataforma Global 

Footprint Network, rede internacional de 

monitoramento da pegada ecológica, fundada por 

Wackernage. 

A medida da pegada global é expressa em 

hectares globais (gha) e permite comparar 

diferentes padrões de consumo e verificar se estão 

dentro da capacidade ecológica do planeta. “Um 

hectare global significa um hectare de 

produtividade média mundial para terras e águas 

produtivas em um ano” (fonte: livro Compra 

Sustentável, da FGV). 

Parte da pegada ecológica é influenciada 

diretamente por políticas governamentais, como 

as relacionadas ao uso de energias renováveis ou 

fósseis, por exemplo. Outra parte depende das 

escolhas feitas pelas pessoas em seu dia a dia: a 

casa onde moram, os alimentos que consomem, o 

transporte que utilizam, as roupas e demais 

produtos que compram, o que fazem nas horas de 

lazer, enfim, tudo o que consomem. 

A mudança de hábito em relação a essas escolhas 

é decisiva para o combate às mudanças 

climáticas. Cada produto que consumimos utiliza 

matérias-primas, água e energia e, em sua 

fabricação, são emitidos poluentes atmosféricos e 

gases de efeito estufa que contribuem para o 

aquecimento global.  

Todo ato de consumo implica em maiores 

impactos ambientais se consideramos o ciclo de 

vida do produto – desde sua produção, transporte, 

uso e descarte. Consumir menos e com mais 

consciência, avaliando a real necessidade, origem e 

durabilidade dos produtos e materiais é uma 

atitude que pode ajudar a frear esse processo para 

combater os efeitos das mudanças do clima, hoje e 

no futuro. Outros aspectos que devemos 

considerar:  

• Dispensar resíduos sólidos e líquidos (lixo e 

esgoto) a céu aberto ou de maneira 

desorganizada contribui para a disseminação 

de doenças e para a contaminação da água, 

do solo, de espécies animais e vegetais. 

• Lixo acumulado nas ruas pode ser carregado 

pelas chuvas e entupir bueiros e contaminar 

rios. 

 “Cada dia a natureza 

produz o suficiente para 

nossa carência. Se cada 

um tomasse o que lhe 

fosse necessário, não 

havia pobreza no mundo 

e ninguém morreria de 

fome” 

(Mahatma Gandhi) 

http://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
http://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15358/Compra%20Sustent%C3%A1vel%20A%20for%C3%A7a%20do%20consumo%20p%C3%BAblico%20e%20empresarial%20para%20uma%20economia%20verde%20e%20inclusiva.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15358/Compra%20Sustent%C3%A1vel%20A%20for%C3%A7a%20do%20consumo%20p%C3%BAblico%20e%20empresarial%20para%20uma%20economia%20verde%20e%20inclusiva.pdf?sequence=1
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/aquecimento-global---causas-mudancas-climaticas-afetam-vida-no-planeta.htm
https://noticias.terra.com.br/climatempo/efeitos-da-mudanca-climatica,b6f9f816dec141b5e68d790c92e57cfc07m9d5ct.html
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• Despejar esgoto não tratado nos rios afeta a 

vida daqueles que deles usufruem, além de 

comprometer as formas de vida existentes 

neles. 

• A reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos contribuem para a redução de 

impactos ambientais e para a economia. Isso 

demanda separar adequadamente os 

diferentes tipos de materiais (plástico, metal, 

papel etc.,), reutilizar alguns e encaminhar 

devidamente os demais para onde sejam 

reutilizados e/ou reciclados. 

• Armazenar devidamente o lixo é fundamental. 

Atitudes como jogar plásticos, latas e papéis 

pela janela da casa ou do carro, nas ruas, 

córregos ou calçadas interferem na estética 

local e comprometem a qualidade de vida. 

• Diante do agravamento da escassez da água, é 

essencial evitar o desperdício desse recurso 

em ações corriqueiras (como escovação de 

dente e banho), especialmente aquelas em 

que não é necessário o uso de água potável 

(como a limpeza de calçadas e pátios). 

• Aproveitar a luz natural ao longo do dia, 

utilizando a iluminação artificial apenas nos 

períodos noturnos, e manter as lâmpadas 

apagadas em cômodos desocupados são 

algumas atitudes que podem contribuir para o 

uso responsável dos recursos naturais. Outra 

atitude importante é o uso de lâmpadas mais 

eficientes. Embora sejam mais caras, a 

economia ao longo do tempo faz com que o 

investimento compense. 

• Podemos e devemos demandar do poder 

público local que cumpra com a 

responsabilidade de coletar e destinar 

adequadamente o lixo; que realize o 

tratamento regular do esgoto e a limpeza de 

córregos, bueiros e ruas; bem como solicitar a 

limpeza da água em estações de tratamento 

antes de serem lançadas aos rios e/ou mares.  

• Devemos estar atentos e sempre que possível 

denunciar irregularidades aos órgãos de 

imprensa e de fiscalização. 

• Demandar e acompanhar junto ao poder 

público a implementação de ações, programas 

e leis que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida e a sustentabilidade 

ambiental também são ações fundamentais 

para a garantia do direito à qualidade de vida. 

 

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 interrelação 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 mais 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 digirentes publicos e dos setores 

privados. De um lado, havia o interesse dos países 

em desenvolvimento em defender o 

“desenvolvimento a qualquer custo”. De outro, 

alguns países desenvolvidos defendiam o 

“desenvolvimento zero”.  

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
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As dicussões 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 

Declação 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”. 

 

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 do consumo 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 e da extração desenfreada de recursos 

minerais. 

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 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.  

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. 

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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• 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 12 – Produção e Consumo Sustentáveis 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/ 

 

Vídeo resumo do ODS 12 publicado pela ONU 

Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0y52DbGig4 

 

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/ 

 

Vídeo resumo do ODS 13 publicado pela ONU 

Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=BtrJntzrp8M 

 

Livro “A História das Coisas – Da natureza ao lixo, o 

que acontece com tudo o que consumimos”, de 

Annie Leonard, editora Zahar (2013).  

https://goo.gl/JZIaw1 

 

 

 

Vídeo “Mudanças climáticas podem levar 100 

milhões de pessoas à pobreza”, da ONU Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=pUL2Ej1xV0o 

 

Estudo Risco das Mudanças Climáticas no Brasil 

https://goo.gl/nUYNBv  

 

Matéria O que as Mudanças Climáticas estão 

fazendo com o mar (El País, fev/2017) 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/23/ciencia/

1487835355_884891.html 

 

Matéria sobre o Water Information Network System 

(Sistema de Rede de Informação de Água) lançado 

pelo Programa Hidrológico Internacional da 

Unesco (portal ONU, fev/2017) 

https://goo.gl/Dfb4pc 

 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0y52DbGig4
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/
https://www.youtube.com/watch?v=BtrJntzrp8M
https://goo.gl/JZIaw1
https://www.youtube.com/watch?v=pUL2Ej1xV0o
https://goo.gl/nUYNBv
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/23/ciencia/1487835355_884891.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/23/ciencia/1487835355_884891.html
https://goo.gl/Dfb4pc
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