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A problemática ambiental 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

Estudos realizados por cientistas estimam que o século XX apresentou as maiores  

temperaturas dos últimos 1.400 anos. Esse aumento da temperatura global, assim como o 

crescimento demográfico e da urbanização ao longo do século, está na raiz das preocupações com o 

meio ambiente, a qual vêm se intensificando, pelo menos, desde a década de 1970.  

O aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera é uma das principais 

questões relacionadas à problemática ambiental, na medida em que é apontado como uma das 

causas da elevação das temperaturas globais. 

É importante que os alunos reflitam sobre o processo histórico envolvendo a relação 

exploratória e predatória da humanidade com a natureza, compreendendo a condição atual de 

degradação do meio ambiente e as consequências disso para a vida no planeta. Esse tema 

também permite que os alunos pensem o mundo em escala global, considerem a responsabilidade de 

cada território e também as ações individuais; assim, os estimula a refletir sobre os próprios papéis 

na relação com o meio natural. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Analisar materiais que apresentem informações socioambientais sobre o mundo (mapas 
temáticos, gráficos, índices, etc.) e realizar conexões entre o impacto ambiental, a 
produção e o consumo de mercadorias. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Leitura e elaboração de mapas 
temáticos, croquis e outras formas 
de representação para analisar 
informações geográficas 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base  
em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas  
em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Emissão mundial de gás carbônico  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em círculo, sentados no chão da sala. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, manchetes sobre problemas ambientais, 

computador com acesso à internet, projetor e anamorfoses disponíveis no site O mapa do carbono. 

Atividade 1 

Peça aos alunos que afastem as carteiras para as laterais da sala e se organizem em 

círculo, sentados no chão. Selecione previamente, em jornais, em revistas ou na internet,  

manchetes sobre problemas ambientais e as distribua à turma. Peça aos estudantes que as leiam em 

voz alta, compartilhando o conteúdo com os demais colegas. Em seguida, pergunte quais são as 

possíveis causas para esses problemas. Eles podem tanto mencionar causas  específicas quanto 

refletir sobre a relação da sociedade com a natureza de forma mais ampla. 

Explique aos alunos que esses problemas ambientais são fruto de um processo histórico de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, que se acelerou com a industrialização. Desde 

então, a produção e o consumo se intensificaram, ampliando a exploração da natureza. 

Comente que um dos problemas relacionados à industrialização e à produção mundial de 

mercadorias é a emissão de gás carbônico (CO2), em decorrência do uso de combustíveis fósseis, 

como petróleo, carvão e gás natural. Ressalte que a concentração desse gás em quantidades 

acima do normal na atmosfera terrestre intensifica o efeito estufa, podendo causar o aumento 

da temperatura do planeta. Se necessário, relembre com os alunos o que é o efeito estufa, 

ressaltando que esse fenômeno natural da atmosfera terrestre é essencial para a garantia da vida; 

no entanto, sua intensificação pode colocar em risco a manutenção das temperaturas globais. 

Atividade 2 

Para iniciar a atividade, sugere-se explorar o site interativo O mapa do carbono 

(disponível em: <www.carbonmap.org/>. Acesso em: 19 nov. 2018), que apresenta interessantes 

anamorfoses, relativas à emissão de CO2, à pegada de carbono e a outros aspectos relevantes para o 

desenvolvimento do conteúdo. Porém, caso a escola não disponha de recursos audiovisuais, selecione 

previamente os mapas desejados, imprima-os e distribua-os à turma. 

Primeiramente, certifique-se de que os alunos conseguem ler esse tipo de mapa. 

Depois, apresente-lhes o mapa sobre a emissão de gás carbônico no mundo (disponível em: 

<www.carbonmap.org/?lang=pt#Emissions>. Acesso em: 19 nov. 2018), esclarecendo que o 

tamanho dos países representa a quantidade de CO2 emitido; portanto, os países com maior área 

nesse mapa são os que mais emitem gás carbônico. Faça algumas perguntas aos alunos, como: 

“Quais são as áreas do mundo que mais emitem CO2? E as que menos emitem?” e “Em sua opinião, 

por que o hemisfério norte, de forma geral, emite mais gás carbônico que o hemisfério sul?”. 

http://www.carbonmap.org/
http://www.carbonmap.org/?lang=pt#Emissions
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Em seguida, peça aos alunos que estabeleçam uma comparação entre esse mapa e o de 

riquezas (disponível em: <www.carbonmap.org/?lang=pt#GDP>. Acesso em: 19 nov. 2018). Da 

mesma forma, mostre-lhes que os países mais ricos são também os que mais emitem CO2. 

Destaque o papel da China na emissão mundial de CO2, perguntando aos estudantes se 

imaginam por que esse país é o que mais polui a atmosfera atualmente. Lembre-os de como a China 

vem abastecendo o mundo todo com seus produtos industrializados. Nesse momento, seria 

interessante explorar a anamorfose que traz o histórico cumulativo das emissões de gás carbônico 

entre 1850 e 2011 (disponível em: <www.carbonmap.org/?lang=pt#Historical>. Acesso em: 19 

nov. 2018). O intuito é que os alunos percebam que, embora a China seja o maior poluente na 

atualidade, os Estados Unidos e a Europa foram responsáveis por boa parte do CO2 lançado na 

atmosfera ao longo da história. 

Pergunte aos alunos quem sofre com a intensa emissão de gás carbônico pelos  países 

mais ricos. Espera-se que eles respondam que o mundo todo sofre com os impactos ambientais 

dessa emissão, mas alguns países estão mais vulneráveis aos desastres ambientais. Explique-lhes 

que os países mais pobres têm menos tecnologia e infraestrutura para lidar com esses problemas.  

Por fim, peça aos estudantes que, de acordo com a análise dos mapas, elaborem um texto 

explicando, de maneira sintetizada, a emissão de CO2 no mundo e as causas de sua distribuição. 

Recolha as produções no final da aula para avaliação. 

 

Aula 2 – Pegada ecológica 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, computador com acesso à internet e cópias dos gráficos sobre a pegada 

ecológica brasileira e do teste da pegada ecológica. 

Atividade 1  

Retome brevemente o conteúdo da aula anterior, devolvendo à turma os textos 

corrigidos. Peça aos alunos que se lembrem dos problemas ambientais abordados nas manchetes e 

pergunte se acreditam que seus próprios hábitos causam impactos desse tipo. Espera-se que eles 

reflitam sobre a importância das ações individuais para a proteção do meio ambiente. Solicite 

que deem alguns exemplos dessas ações (tempo gasto no banho, desperdício de  comida, 

consumismo, deslocamento com automóveis, etc.). 

Nesse sentido, esclareça que, da necessidade de refletir sobre os impactos das ações 

humanas no meio ambiente, surgiu o conceito de pegada ecológica. Pergunte aos alunos se já 

ouviram essa expressão e peça que reflitam sobre o significado dela. Explique, então, que a pegada 

ecológica representa a marca que deixamos no planeta a partir de nossa existência.  

http://www.carbonmap.org/?lang=pt#GDP
http://www.carbonmap.org/?lang=pt#Historical
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Destaque que uma pegada pode ser maior ou menor, de acordo com a maneira como se 

caminha. Comente que a forma como agimos no cotidiano, como consumimos e como 

descartamos o lixo, por exemplo, define o tamanho de nossa pegada ecológica. Por fim, 

esclareça que as pessoas podem ter pegadas ecológicas individuais, mas conjuntos de pessoas 

também deixam pegadas. Assim, é possível medir a pegada de cidades, países ou regiões.  

Para exemplificar esse assunto, analise com os alunos o gráfico da pegada ecológica  

do Brasil, presente no site da ONG WWF (disponível em: 

<www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/pegada_brasileira>. Acesso em: 

19 nov. 2018). Projete-o na lousa ou, se isso não for possível, imprima-o previamente para mostrá-

lo aos alunos. Destaque que a pegada ecológica brasileira está na média mundial, mas a 

biocapacidade do país vem sofrendo declínio, o que aponta para a degradação dos 

ecossistemas brasileiros.   

Atividade 2 

Para que os alunos calculem a própria pegada ecológica, por meio de reflexões sobre 

práticas cotidianas, distribua-lhes o teste disponível na publicação Pegada ecológica: qual é  

a sua?, produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe (disponível em: 

<www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20Pegada%20Ecologica%20-%20web.pdf>. 

Acesso em: 20 nov. 2018). 

Depois que todos tiverem respondido ao teste, questione se ficaram surpresos com os 

resultados obtidos. Promova uma conversa coletiva e estimule a fala dos alunos, a fim de verificar o 

que eles pensam sobre o tema. Pergunte aos estudantes que têm uma “pegada larga” o que 

pretendem fazer para melhorar seus hábitos no sentido de promover um maior respeito ao meio 

ambiente; já aqueles que têm uma “pegada bacana” podem compartilhar com os colegas algumas 

práticas cotidianas que contribuem para uma vida mais sustentável. Reforce que o mais importante 

não é o resultado final, mas, sim, refletir acerca de suas ações  

e do que pode ser feito de diferente para diminuir a pegada ecológica.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

O aprendizado dos alunos pode ser acompanhado a todo momento; portanto, atente para a 

participação de cada um durante as aulas desta sequência didática. 

Na primeira aula, a conversa inicial, bem como a análise e a comparação das anamorfoses, 

permite engajar os alunos na temática dos problemas ambientais, para que compreendam como a 

emissão de gases poluentes está relacionada à produção e ao consumo de diferentes mercadorias. O 

aprendizado deles pode ser aferido com base nas discussões propostas e/ou nas sínteses 

produzidas. 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/pegada_brasileira
http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20Pegada%20Ecologica%20-%20web.pdf
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Na segunda aula, os alunos poderão perceber a si mesmos como agentes de impacto no 

meio ambiente, refletindo sobre práticas responsáveis e sustentáveis a partir do conceito de pegada 

ecológica. Avalie a participação deles nos momentos de diálogo, no teste da pegada ecológica e na 

conversa sobre as práticas para diminuir os impactos dos hábitos cotidianos  

no meio ambiente. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Pode-se dizer que existe relação entre a riqueza dos países e a emissão de CO2? Explique sua 
resposta.  

2. Cite algumas práticas que podem contribuir para a diminuição da pegada ecológica de um país. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos identifiquem que os países mais ricos têm as maiores taxas de 
urbanização e industrialização. Esses elementos refletem diretamente na emissão de CO2, pois a 
concentração populacional e de automóveis, o desmatamento, o alto consumo, a intensa 
produção industrial, entre outros fatores, contribuem para o aumento na emissão de gases 
poluentes. 

2. Espera-se que os alunos mencionem que diversas práticas podem ajudar a diminuir a pegada 
ecológica de um país, como refletir sobre a matriz energética, buscar recursos renováveis, 
preservar os ecossistemas e controlar a produção e o consumo.  

 


