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Caro multiplicador,

Muito obrigado por se juntar a nós nesta campanha. 
Sem o seu apoio, nada conseguiríamos.

Somos mais de sete bilhões de pessoas a dividir a mesma casa, todos com as mesmas necessidades básicas e 
com o mesmo direito a viver com dignidade.  Só que muitos de nós esquecemos que tudo o que precisamos, 
das coisas mais simples e fundamentais como o ar, a água e os alimentos, até outras nem tão essenciais, 
como os celulares, as televisões e os computadores, sem exceção, vêm da natureza. Ou seja, precisam do 
meio ambiente para existir. 

Dentro desse universo de pessoas, algumas ainda não identificaram os problemas da insustentabilidade 
de nosso planeta. Outras até já perceberam, mas ainda não se sentem inseridas neles. Por fim, existem 
aqueles que, mesmo se sentindo vítimas, não se deram contam que também fazem parte da solução. Para 
todas essas pessoas, a solução chama-se educação – elemento capaz de romper os muros das escolas e 
ajudar nas construções de jardins.

Você está aqui porque entendemos que pode ajudar sua comunidade a cuidar desse grande lar, que abriga 
mais de sete bilhões de pessoas, chamado de planeta Terra. Para isso, precisa ajudar essas pessoas a 
“plantarem jardins por dentro”, dando a todos a possibilidade de passear por eles.  

Assim, ao longo dessa cartilha, você encontrará informações capazes de ajudar nesse florescer de novas 
consciências e práticas mais sustentáveis. Multipliquem estas informações nas suas comunidades, 
ambientes de trabalho e dentro de casa. 

Aos professores, esta cartilha oferece uma série de atividades que podem ser desenvolvidas com seus 
alunos. Portanto, sugerimos momentos de debates sobre os temas apresentados, atividades integradas e 
multidisciplinares. Convidem também os pais e demais colaboradores da escola para participarem.

Engaje sua comunidade! 
Contamos com o seu poder multiplicador.

Júlio Lêdo
Coletivo Interser

aPrESENtaÇÃO
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Histórico da sustentabilidade - de onde veio isso mesmo? 

Era o século XVI, o continente europeu atacava suas florestaspara que a madeira atendesse as diversas 
necessidades da população local: construir as casas e os móveis, aquecer os ambientes, cozinhar e construir 
as embarcações que seriam lançadas ao mar para, dentre outras coisas, novas terras descobrir. Com toda 
essa demanda por madeira, no ano de 1560, surgiu na Alemanha, pela primeira vez, a preocupação com o 
uso racional das florestas, para que estas pudessem se regenerar e continuar fornecendo matéria-prima. 
Assim surgiu a palavra alemã Nachhaltigkeit, que traduzida significa sustentabilidade. 

Tempos depois, no início do século XVIII, os fornos de mineração utilizavam carvão vegetal para funcionar, 
provocando a derrubada de florestas inteiras e mais uma vez a Alemanha saiu na frente. Naquela época, o 
capitão Hans Carlowitz escreveu um livro que era um tratado sobre a sustentabilidade, onde se afirmava 
algo como: derrube apenas aquilo que a floresta pode suportar para que não pare de crescer. Já na segunda 
metade do século XX, iniciaram-se os grandes encontros mundiais para discutir a situação de nosso planeta 
de onde saíram importantes relatórios e tratados, como a Agenda 21, a Carta da Terra e o Relatório de 
Brundtland. Desse último, elaborou-se a definição mais utilizada atualmente para sustentabilidade: 

Como estamos nos relacionando com o planeta? 

Levamos 1804 anos para chegar a uma 
população de um bilhão de pessoas. Mas, 
123 anos depois, essa população dobrou. 
Trinta e três anos depois, alcançamos 
a marca de três bilhões de pessoas no 
mundo, e em 2010 chegamos a sete 
bilhões. Como se não bastasse tanta 
gente nesse planeta, as demandas por 
produtos e serviços aumentaram num 
ritmo ainda maior e mais agressivo. 

Consumimos e desperdiçamos o tempo inteiro: água, luz e alimentos e até TVs, celulares, computadores.  
Tudo produzido a partir dos recursos naturais disponíveis no ambiente, que é para onde retorna tudo o 
que transformamos em lixo. Em 2010, chegamos ao absurdo de consumirmos os recursos de um planeta e 
meio! Temos outro planeta? O resultado desse consumo desenfreado é muita devastação na nossa casa, a 
Terra.

E assim como nossa mãe nos adverte quando estamos errados, a Terra, vem fazendo o mesmo. A cada 
ano as secas são mais fortes e as enchentes mais devastadoras. Quem pode esquecer o que aconteceu 
em Pernambuco, nos últimos anos? As cidades de Palmares, Ribeirão, Cortês e tantas outras foram 
arrasadas por fortes enchentes.  Essas grandes tragédias podem ser decorrentes, dentre outras razões, do 
aquecimento global, que contribui para mudanças climáticas. 

AtividAde 1
•	 Inicie uma aula perguntando: O que vocês 

acham que é sustentabilidade? 
•	 Em seguida, repasse o resumo sobre o 

histórico da sustentabilidade apresentado 
nessa página e termine lendo o conceito 
oficial apresentado em destaque acima. Mais 
uma vez, incentive para que eles digam o que 
entenderam desse conceito. 

•	 Aproveite esse aquecimento para questioná-
los sobre o que devemos sustentar? (Utilize 
uma bola nesse aquecimento, a qual deverá 
ser jogada entre os alunos)

AtividAde 2
•	 Fale um pouco como era sua vida (o que 

fazia em seu dia a dia, como se deslocava, 
se comunicava, se divertia) e o local onde 

morava (como era a cidade/vila, as matas, 
os rios, o ar, o lixo) quando era criança. Em 
seguida, solicite aos alunos uma pesquisa:

- Perguntem aos moradores mais antigos da 
região como era esse local quando eles eram 
crianças? Como eram as matas, os rios, a ar, 
o lixo? Perguntar também se eles chegaram 
a viver sem luz elétrica e quais eram as 
dificuldades para viver sem luz? 

- Recolham as informações trazidas pelos 
alunos e junto a eles, utilizando cartolinas 
ou outro tipo de papel, façam alguns cartazes 
com o título: “Como era no tempo de meus 
avós”. Coloque desenhos, fotos, recortes; 
deixe os cartazes em exposição na escola e 
incentive novos diálogos sobre o que mudou 
nos últimos anos.

“Capacidade de suprir as necessidades da geração 
presente sem afetar a habilidade das gerações 
futuras de suprir as suas”.

População no mundo

1 bilhão em 1804
2 bilhões em 1927 (123 anos depois)
3 bilhões em 1960 (33 anos depois)
4 bilhões em 1974 (14 anos depois)
5 bilhões em 1987 (13 anos depois)
6 bilhões em 1999 (12 anos depois)

7 bilhões em 2010

“Noventa por cento de todos os peixes de grande porte foram retirados dos 
oceanos; um quarto de todos os solos férteis está deteriorado pelo cultivo 
intensivo e abusivo; a atmosfera ficou repleta de gases de efeito estufa num ritmo 
mais acelerado do que se previa apenas há alguns anos. Enquanto a população 
mundial quadruplicou nos últimos 100 anos, a economia mundial cresceu 14 vezes, 
a produção industrial 40 vezes, e a área de terras irrigadas aumentou cinco vezes.”

Fonte: Dossiê Terra, Estado do Planeta 2010, NationalGeographic Brasil, 2010



Aquecimento Global, o que é isso?  

Nosso planeta possui um acúmulo natural de 
determinados gases em sua atmosfera, que serve 
para reter parte do calor recebido através dos raios 
solares. Com isso, proporciona uma condição 
térmica que possibilita a vida na Terra. 
Esse é o Efeito Estufa. Mas, a partir 
da revolução industrial, passamos a 
aumentar esse acúmulo, emitindo 
mais gases do que o planeta é capaz 
de assimilar, retendo mais calor e 
aumentando a temperatura do planeta. 

Os principais gases que provocam 
o efeito estufa e, em excesso, 
o aquecimento global, são o 
dióxido de carbono e o metano. 
Eles são emitidos nas diversas 
atividades industriais, na utilização 
de combustíveis fósseis (oriundos do 
petróleo, como a gasolina, o diesel...), 
dos desmatamentos, da decomposição do 
lixo, entre outros. 

AtividAde 3
•	 Assistir e debater com os alunos os vídeos 

Consciente Coletivo - episódios 1 e 2.

AtividAde 4
•	Façam	 uma	 visita	 ao	 entorno	 da	 escola	
com os alunos e peçam para eles observem 
e descrevam quais os principais problemas 
de sua localidade. (Importante: incluam no 
roteiro da visita, locais onde a população 
coloca o lixo, que em muitos casos é no 

canavial, e peça para eles analisarem a 
composição do mesmo). Caso tenham como 
fotografar a trajetória e seus melhores 
momentos, será uma ótima oportunidade 
para depois explorar com os alunos o que 
viram e vivenciaram. Montem um novo 
painel (da mesma forma que fizeram o 
primeiro) com o título: “Como estamos 
vivendo agora”. Deixem-no em exposição 
na escola.
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A história das coisas... 

Todos os produtos têm uma história de vida chamada de cadeia produtiva. Papel, por exemplo, vem das 
árvores, e passa por uma série de fases até chegar aos consumidores. Essas fases são compostas por vários 
outros produtos e, claro, por pessoas, que também compõem essa cadeia. 

Você sabe qual é a cadeia produtiva da energia elétrica? 

Todos nós sabemos que a energia elétrica é fundamental ao crescimento econômico de uma região e nos 
traz conforto, mas poucos sabem qual é sua cadeia produtiva. No Brasil, a principal fonte de energia 
elétrica é a hidrelétrica, que utiliza a força das quedas d’águas para gerar energia. 

Essa é uma fonte renovável e considerada limpa perante outras fontes, mas envolve altos custos para 
construção e manutenção, além de alagar grandes regiões, deixando vegetações submersas e deslocando 
populações e cidades inteiras. Por este e outros motivos, precisamos utilizar a energia de forma mais 
responsável, evitando os desperdícios. 

Depois de gerada, a energia é transportada e distribuída aos consumidores residenciais, comerciais, 
industriais, da administração pública, entre outros.
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BARRAGEM SUBESTAÇÃO 
ELEVADORA

SUBESTAÇÃO 
ABAIXADORA

LINHA DE
TRANSMISSÃO

LINHA DE
TRANSMISSÃO

RAMAL DE
LIGAÇÃO DA
RESIDÊNCIA

TORRE DE
LINHA

SAÍDA DO
GERADOR



Desperdícios de energia = prejuízo no bolso  

Os brasileiros desperdiçam em média 25% da energia consumida em suas casas. Isso significa que se você 
paga uma conta de luz no valor de R$ 60,00, R$ 15,00 foi só de desperdício, ou seja, para nada serviu. 
O que poderia ser feito com esses R$ 15,00 a mais todos os meses? Quantos quilos de feijão dariam para 
comprar com esse mesmo valor?

Apagar as luzes quando não estiver no ambiente; trocar as lâmpadas 
incandescentes pelas fluorescentes, que gastam 75% menos; desligar os 
aparelhos de TV, DVD, micro-ondas, entre outros, da tomada quando não 

estiverem funcionando, pois aquela 
luz que fica acesa mesmo quando o 
aparelho não está funcionando, mas 
está ligado a tomada, gasta energia 
também; demorar menos com a porta 
da geladeira aberta e só comprar 
os equipamentos que tiverem o 
selo Procel, são algumas dicas para 
economizar energia.

O Selo Procel indica que o produto é 
mais eficiente no consumo de energia, 
ou seja, gasta menos energia

AtividAde 5
•	 Faça os cálculos em cima de sua conta de luz 

e veja quanto você perde, em média, em um 
mês, um ano e em 10 anos. Lembre-se que 
cada brasileiro desperdiça em média 25% da 
energia elétrica consumida nas casas.

AtividAde 6
•	Assistir	e	debater	com	os	alunos	os	vídeos	
Consciente Coletivo – episódios 3 e 6.
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Incêndios nos canaviais: consequências e prevenção 

João mora na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte pernambucana, e seu filho Pedrinho estuda em 
uma escola perto de casa. O casal Fátima e Reginaldo reside no Recife. Antes de seguir para o trabalho, no 
Cabo de Santo Agostinho, Reginaldo recomendou que a esposa levasse a filha doente ao hospital para ser 
examinada. 

Maria, que mora em um distrito do município de Escada, não conhece nenhuma dessas pessoas. Em frente 
a sua casa existe um canavial. Sem paciência de esperar a coleta do lixo, jogou os resíduos domésticos no 
meio do canavial.  Foi a solução mais fácil que encontrou para tirar o lixo do seu campo de visão e de perto 
de sua residência. Seguindo o mau exemplo de Maria, os vizinhos passaram a adotar a mesma atitude. 

Certo dia, um homem que passava perto do canavial, jogou o resto do cigarro ainda aceso em meio ao lixo. 
Pronto. Um incêndio se formou. O fogo se espalhou e atingiu os fios da linha de transmissão de energia 
elétrica. Logo em seguida, faltou energia no distrito e o dono do mercadinho, de imediato, começou a 
avaliar o prejuízo das mercadorias estragadas pela interrupção do fornecimento. 

Reginaldo, ao chegar ao trabalho se deparou com uma desagradável surpresa. Ele e os colegas foram 
convocados pelo chefe. Durante a reunião, foram comunicados que estavam demitidos. A falta de energia 
provocou danos na indústria e, para diminuir os prejuízos, haveria demissão de empregados. Em meio à 
tristeza, ligou para a esposa que havia levado a filha doente para um hospital no Recife, e antes mesmo de 
contar a triste notícia, escutou que a filha não foi atendida, pois no hospital também faltou energia. Mais 
uma situação dramática para a família de Reginaldo.

Já Pedrinho, lembra-se dele? O filho do João? Pois bem, o garoto foi para a escola, mas muito antes do 
horário da aula terminar voltou para casa.  Na escola também havia faltado energia. 



Como se iniciam os incêndios nos canaviais?  

Os incêndios nas áreas canavieiras se iniciam por várias razões, como queima de lixo, limpeza de terrenos, 
brincadeiras de crianças (aquelas com fogo), pontas de cigarros, crimes (vinganças, vandalismos, tráfico 
de drogas).

O que acontece quando o fogo atinge as linhas de transmissão (aqueles 
fios, dos mais baixos aos mais altos, por onde a energia é transportada)?  

Quando o fogo atinge as linhas de transmissão, falta luz, mas não só na sua região como em várias outras 
também. Falta luz nas escolas, nos bancos e nas lojas daqui, mas também falta luz nos hospitais no Recife, 
nas empresas de um distrito industrial mais distante e em tantos outros locais. 

Quem sofre com os incêndios? 

Quando o fogo atinge as linhas de transmissão, muitas coisas param de funcionar e as vítimas são as 
mais variadas. Sem luz, os estudantes ficam sem aula, os doentes sem atendimento, as empresas com a 
produção comprometida.

Os fornecedores de cana-de-açúcar também perdem dinheiro, pois quando a cana é atingida pelo fogo 
antes do tempo, mesmo que eles consigam vender essa produção às usinas, vão ganhar bem menos do que 
se tivessem vendido no tempo certo. 

Sofrem os animais, sofrem nossas lavouras, sofrem todos, mesmo aqueles que nunca nem perto de um 
canavial estiveram. E a gente achava que quem sofria mesmo eram as usinas.

O que podemos fazer para acabar com os incêndios?

•	 Não queime nem jogue lixo nos canaviais. Separe-o e espere que seja coletado. Mas se não tiver 
coleta na região, procure a prefeitura de seu município, a sede da usina mais próxima, uma associação 
comunitária. Lembre-se também que lixo pode ser uma fonte de renda, se separado corretamente e 
vendido.

•	 Não faça queimadas abaixo ou próximo às linhas de transmissão, mesmo com a cana deitada. Corte a 
cana crua nesses locais. É crime fazer queimadas nessas áreas. 
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•	 Converse com as crianças, expliquem de forma clara os perigos que brincadeiras com fogo provocam 
e fiquem de olhos bem abertos.

•	 Se desconfiar de algo errado, como pessoas com atitude suspeita rondando o canavial ou qualquer 
outra coisa estranha, denuncie logo. Ligue para o 190 ou avise a segurança da usina, não precisa 
dizer seu nome. Lembre-se que esses incêndios prejudicam todos.

O que fazer com o lixo? 

1. Compre menos: já pensou quantas coisas nós compramos sem precisar? Quando fazemos isso, além 
de gastarmos nosso dinheiro, que dá tanto trabalho para conseguir, produzimos mais lixo, pois 
tudo tem um tempo de uso e depois desse tempo, o final mais comum é virar lixo. Às vezes trocamos 
nosso celular que ainda está bom por outro, só porque ele não é o mais moderno ou porque um 
amigo tem um melhor.  Aí, aquele celular que ainda estava bom, termina indo para o lixo. Dessa 
forma, jogamos dinheiro no lixo e ainda contaminamos o meio ambiente e a nós próprios, pois os 
celulares, por exemplo, estão repletos de perigosos metais que fazem muito mal quando jogados no 
lixo comum. E os alimentos, quanta comida jogamos fora por não conseguirmos comer no prazo certo 
e elas estragam? 

2. Evite comprar produtos com muita embalagem: existem produtos que vem muita embalagem e 
outros com menos e que servem do mesmo jeito para o que você precisa. Vamos começar a comprar 
aqueles que vêm com menos embalagem, assim diminuímos a quantidade de lixo. 

3. Aproveitar melhor os restos de alimentos: cascas e talos de legumes podem servir para fazer 
sopa. Cascas de frutas podem virar doces e sucos. A casca da banana, por exemplo, pode ser lavada, 
temperada como bife e ser frita a milanesa, parece carne mesmo e das boas. Casca do abacaxi serve 
para fazer suco. Pesquise mais na internet sobre isso, existem muitas receitas.

4. Diminuir o uso das sacolas plásticas: vou à farmácia, compro um envelope de comprimido e peço uma 
sacola. Pra quê? Posso muito bem levar o comprimido no meu bolso, na bolsa... Vou ao mercadinho, 
compro dez coisas e peço 20 sacolas, pra quê? Que tal, pedirmos menos sacolas, ou melhor, levarmos 
nossas sacolas retornáveis as compras? 

5. Se não peço sacolas plásticas, onde vou colocar meu lixo? Se eu compro menos, vou ter menos lixo, 
isso já é um começo. Depois, não pedimos para você deixar de usar as sacolas plásticas, mas para 
diminuir. Vamos lá, você diminui as compras, aproveite melhor os restos de alimentos, junta mais o 
lixo na mesma sacola e só quando ela estiver bem cheia, aí sim, você coloca para ser coletada. 



6. Separe seu lixo: tudo que for lixo seco, você coloca num depósito e lixo molhado em outro. Mas o que 
é lixo seco e lixo molhado? Lixo seco são embalagens (garrafas pets, papel, vidro, plástico, latinhas 
de alumínio, caixas de leite) e lixo molhado, os restos de comida ou papel higiênico usado.

Muito cuidado com as pilhas e baterias. Essas devem ser separadas e entregues a coleta separadamente. 
Também tome cuidado com as lâmpadas, pois se quebradas, liberam mercúrio, que é muito perigoso 
à saúde humana e ainda contamina o meio ambiente. Para jogar as lâmpadas fora, elas devem ser 
protegidas para não quebrar. Uma dica é guardar a embalagem dela para na hora de jogá-la fora 
colocar dentro dessa embalagem. 

Quando for separar as embalagens, tome cuidado para não ir com resto de comida nem de bebida 
dentro delas, pois isso pode servir de moradia para insetos, ratos e ainda impedir que as mesmas 
sirvam para reciclagem.

7. Não jogue lixo pela cidade nem no canavial, espere a coleta: o lixo jogado pelas ruas e canaviais 
atrai moscas, baratas, ratos, escorpiões e ainda servem de moradias para perigosos mosquitos, como 
o que provoca a dengue. Muitas doenças são provocadas pelo lixo e ele ainda contamina o solo e a 
água dos rios, riachos, lençol freático.  Vamos esperar a coleta da prefeitura. Todos vão ganhar com 
isso. Por sinal, várias pessoas sobrevivem trabalhando nas cooperativas e associações de catadores 
de lixo.

8. Não serve mais para uma coisa, serve para outra: pneus servem para fazer pufs cobertos com 
tecido, servem para plantar coisas neles. Garrafas pets podem virar porta lápis, locais para plantar, 
fazer brinquedos, vassouras, entre outras coisas. 

AtividAde 7
•	 Assista e debata com os alunos os filmes Consciente Coletivo - episódios 5 e 9

AtividAde 8
•	 Leia o trecho da carta do cacique de Seattle para seus alunos:

“Deveis ensinar a vossos filhos que o chão onde pisam simbolizam as cinzas de nossos ancestrais. 
Para que eles respeitem a terra, ensinai a eles que ela é rica pela vida dos seres de todas as 
espécies. Ensinai a eles que a terra é nossa mãe. Quando o homem cospe sobre a terra, está 
cuspindo sobre si mesmo. Todas as coisas estão relacionadas, como o sangue que une uma família. 
Tudo está associado. O que fere a terra fere também aos filhos da terra. O homem não tece a teia 
da vida: é antes um dos seus fios. O que quer que faça a essa teia, faz a si próprio.”

(Fonte: Carta do cacique de Seattle)

E incentive uma reflexão sobre essa carta, perguntando:

- Por que a Terra é rica pela vida dos seres de todas as espécies?
- Nós, seres humanos, somos os mais importantes seres das espécies? Podemos viver sem os demais seres?
- Por que o homem quando cospe sobre a Terra está cuspindo sobre si mesmo? 
- Todas as coisas estão relacionadas, o que isso quer dizer?

AtividAde 9
•	 Divida os alunos, informe que será realizado um novo trabalho de pesquisa e que esse poderá ajudar 

a tornar o mundo melhor. Explique que esse trabalho não será individual, pois em grupo, juntamos 
nossas forças e podemos achar melhores soluções.

•	 Repassem aos alunos, os temas apresentados acima sobre os incêndios nos canaviais.
•	 Peça para que os grupos pensem nos problemas que identificaram naquela atividade onde percorreram 

a região e nas causas dos incêndios e busquem soluções criativas e fáceis para solucionar. Peça para 
que eles pensem em soluções para o lixo.

•	 Montem novos cartazes, assim como os demais feitos anteriormente, com o tema: “Juntos podemos 
fazer algo para vivermos melhor.” Deixe os cartazes em exposição na escola, valorize as soluções e 
divulgue na comunidade.

AtividAde 10
•	 Reúna todo material produzido nas atividades e solicite aos alunos montarem uma apresentação 

(teatro, jogral, musical...) com o conteúdo do material e convide a população para assistir à 
apresentação.
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