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Nosso Tempo 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 14 

 

Relevância para a aprendizagem 

Em 2017, a população mundial alcançou a incrível marca de 7,6 bilhões de habitantes. Diante 

dessa realidade, o crescimento populacional desordenado tornou-se objeto de preocupação de 

muitos agentes internacionais ligados ao meio ambiente, pois, cada vez mais, as necessidades de 

consumo crescem e se diversificam, causando impactos na demanda mundial de alimentos, fontes de 

água potável, moradia, combustíveis para a locomoção, entre outras. Todas essas necessidades são 

satisfeitas por recursos naturais finitos, o que nos obriga a repensar hábitos de consumo 

descomedidos e a cobrar das autoridades competentes um desenvolvimento econômico e social 

sustentável. Com o objetivo de refletir sobre esse problema que aflige toda a humanidade, essa 

sequência didática vai trabalhar com a relação entre produção, consumo e meio ambiente, 

ressaltando o consumismo e as suas consequências. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender os problemas decorrentes da expansão da produção e do consumo para o 
meio ambiente. 

• Reconhecer a importância dos estudos históricos para a formação cidadã e para uma 
atuação mais crítica dentro da sociedade. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
Globalização 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário 
internacional na era da globalização 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Consumo e Consumismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local:em sala de aula. 

Organização dos alunos: em filas. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, caderno, giz, lápis, cartolina, caneta hidrocor e dicionário. 

Inicie essa aula definindo com os alunos o que significa consumo e consumismo. Escreva na 

lousa as duas palavras e peça que os alunos deem a definição da palavra consumo (consulte 

dicionários, se achar oportuno). Escreva em seguida a definição do termo: toda e qualquer atividade 

que consiste na destruição, utilização ou aquisição de bens e produtos. 

Pergunte então como se obtém os produtos que são consumidos, de onde eles se originam e 

como são produzidos. Os produtos podem ser tanto das indústrias como da agricultura. Tudo aquilo 

que consumimos é produzido e, durante todo o processo de produção, existe também o consumo. 

Dê o seguinte exemplo: quando um agricultor vai cultivar o campo, ele é obrigado a usar o seu trator, 

que consome combustível. O próprio trator é feito de ferro, que foi retirado da natureza. Para 

produzir o trator e o combustível, foi utilizada a energia, que veio de hidrelétricas. Todo esse 

processo demandou consumo de recursos naturais.  

Trabalhe com o conceito de consumismo, perguntando aos alunos o que significa essa 

palavra. Escreva em seguida a definição do termo: um modo de vida orientado na direção do 

consumo exagerado de bens e serviços, muitas vezes de forma supérflua ou desnecessária. Por ser 

uma atitude de consumo desenfreado, o consumismo é destituído de uma postura crítica sobre o 

esgotamento de recursos naturais.  

Os recursos naturais são finitos ou, na melhor das hipóteses, demoram séculos para serem 

repostos pela natureza. Isso significa que, em algum momento, eles poderão se esgotar, gerando 

problemas na produção desses bens. Isso fez com que surgisse uma nova forma de produção 

conhecida como economia sustentável. Esse modelo econômico tem como preocupação encontrar 

novas formas de produção e de consumo, voltadas para a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais. A adoção desse modelo econômico envolve muitas mudanças na produção de 

bens, na exploração de recursos naturais, na geração da “energia limpa” e até mesmo no processo 

de conscientização dos próprios hábitos de consumo. 

Na segunda parte da aula separe os alunos em quatro grupos. Cada um desses grupos deverá 

produzir um cartaz em que analisem uma maneira sustentável de produção. Os alunos vão fazer a 

pesquisa e a finalização dos painéis em casa. Explique a eles  que os cartazes devem apresentar as 

informações necessárias, além de serem ilustrados e conter as fontes pesquisadas. Auxilie-os nos 

temas propostos: 
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• Produção Sustentável: produção de eucalipto, reciclagem do lixo e reciclagem de óleo. 

• Exploração Sustentável: exploração com o mínimo impacto no meio ambiente, 
reflorestamento e responsabilidade social. 

• Energia Sustentável: energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica e energia 
geotérmica. 

• Hábitos Sustentáveis: consumo racional, separação do lixo, obsolência programada, 
consumo e sociedade. 

Finalize essa aula distribuindo o material para a produção dos cartazes e para a apresentação 

dos trabalhos. Solucione possíveis dúvidas que os alunos tenham em relação aos temas. 

 

Aula 2 – Economia Sustentável 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: em sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz, lápis, caderno, cartolina, caneta hidrográfica e fita adesiva para fixar os 

cartazes. 

Nessa aula serão apresentados os cartazes produzidos pelos alunos sob o tema geral de 

Economia Sustentável. A ordem da apresentação não fará diferença, o importante é que todos os 

alunos participem, de modo que apresentem as seguintes informações: 

• Produção Sustentável: tem uma preocupação fundamental em preservar o meio 
ambiente e os recursos naturais, promovendo uma lógica produtiva que tenha como 
fundamento básico o reúso, ou seja, reutilizar recursos que já foram utilizados a partir de 
várias técnicas, como a reciclagem. A reciclagem da água e a do óleo são dois exemplos 
fundamentais. A água é o recurso mais importante para a humanidade. Apenas 2,5% da 
água que existe no planeta é própria para o consumo, o que faz dela o recurso mais 
importante a ser reaproveitado. Seu reaproveitamento pode ser feito a partir do reúso 
da água para a limpeza de calçadas, locais públicos e jardinagem. Outro material que é 
importante de ser reciclado é o óleo. Uma gota de óleo é capaz de contaminar mil litros 
de água, portanto é fundamental que o óleo velho seja estocado longe de lençóis 
freáticos. A reciclagem do óleo usado permite que ele seja reutilizado em máquinas e em 
caminhões. O descarte adequado de equipamentos eletrônicos também é fundamental, 
pois muitos deles têm os chamados metais pesados, que possuem alto potencial 
contaminante para o solo e os lençóis freáticos. Nesse caso, os alunos poderão apontar 
exemplos de indústrias que mais utilizam água ou atitudes cotidianas e individuais que 
contribuem para o desperdício, como lavar a louça ou escovar os dentes com a torneira 
aberta, demorar muito no banho, utilizar a mangueira como “vassoura” para empurrar 
folha e outros objetos do quintal, etc. 

• Exploração Sustentável: tem como finalidade a exploração dos recursos naturais de 
forma que a natureza seja minimamente afetada. Isso significa que a retirada desses 
recursos deverá seguir certas regras. Na mineração não poderão ser usados produtos 
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químicos que contaminem o solo e a água, como o mercúrio. As barragens também 
podem fornecer matéria-prima para a produção de tijolos e asfalto, evitando que 
tragédias ambientais como a que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, em 2015, se 
repitam. Outro aspecto a ser trabalhado aqui é o do reflorestamento. O Artigo 12 do 
Decreto n° 6.660 de 21 de novembro de 2008 trata do reflorestamento de áreas 
desmatadas para atividade comercial. Isso significa que, sempre que uma área for 
desmatada, quem a desmatou é obrigado a reflorestá-la com as plantas e árvores típicas 
da região, visando manter a flora original. Por fim, é importante ressaltar o potencial de 
emprego que esse tipo de atividade pode gerar para as comunidades próximas dos locais 
de mineração e, principalmente de extração vegetal. O estabelecimento de um limite 
máximo por hectare, o papel de vigilância organizado por moradores e a participação 
destes nos lucros da atividade são elementos atrativos tanto do ponto de vista ambiental 
como econômico. Para esse tópico um dos grupos poderá apresentar como exemplo o 
desastre de Mariana, a partir de documentos da época e quais foram as consequências 
desse acontecimento para o meio ambiente e a população local. 

• Energia Sustentável: toda energia que não lança poluentes na atmosfera é considerada 
uma energia sustentável. Isso significa que modelos como o de energia solar, eólica, 
hidrelétrica, geotérmica, entre várias outras, podem ser consideradas sustentáveis. A 
energia hidrelétrica é a mais comum no Brasil, responde praticamente a quase 70% da 
produção de energia no país. Entretanto, apesar de ser considerada uma fonte de 
energia sustentável, ela não é considerada ecológica, pois a modificação na natureza que 
ela necessariamente faz para criar as represas acaba destruindo ou modificando o meio 
ambiente ao seu redor. Outra fonte sustentável de energia é a eólica, que utiliza a força 
dos ventos e corresponde a 8,4% da produção de energia no país. Apesar de ser 
intermitente (isto é, depender do vento para que as hélices possam girar), ela tem um 
impacto ambiental mínimo. A energia solar é aquela proveniente dos raios solares, que 
são captados por placas fotovoltaicas e convertidas em energia. Atualmente 633 mil 
residências utilizam energia solar, segundo dados da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar). É um tipo de energia que não polui, mas que ainda tem 
limitações no volume de energia produzido, uma vez que ela só é capaz de produzir 
energia durante o dia. A tecnologia atual ainda não é capaz de produzir energia 
fotovoltaica em grande quantidade, sendo um modelo mais comum para uso familiar. 
Por fim, a energia geotérmica, que utiliza o calor gerado pelo planeta para produzir 
energia, é um dos modelos de energia mais limpos e sustentáveis que existem, porém 
sua instalação pode ser bem cara, especialmente em locais em que a atividade 
geotérmica não se manifesta na superfície sob a forma de gêiseres e vulcões. 

• Hábitos Sustentáveis: os hábitos de consumo da sociedade podem tanto comprometer 
como proteger os recursos naturais do planeta. Atualmente, a sociedade busca no 
consumo desenfreado uma satisfação imediata de seus desejos, que são incentivados 
cada vez mais pelas propagandas. Carros, smartphones, computadores, todos esses 
utilitários se tornam tanto um elemento de satisfação pessoal como uma forma de 
demostrar status social. Entretanto, quanto mais esses bens são consumidos, mais o 
meio ambiente é afetado, pois mais recursos naturais são retirados da natureza. 
Portanto, o primeiro passo para uma vida sustentável é o abandono dos hábitos 
consumistas. Nesse sentido, os alunos podem citar a adoção de novos hábitos, tais como: 
evitar o desperdício de água e alimentos; o uso de produtos que necessitam de baterias 
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ou pilhas recarregáveis para funcionar, pois isso evita o descarte inapropriado, que 
contamina o solo e a água; o uso da luz do Sol como fonte de iluminação natural, 
evitando o gasto de energia durante o dia; o uso de embalagens ecológicas 
biodegradáveis; o uso de transporte público ou de bicicleta para se locomover, evitando 
assim o aumento de poluentes na atmosfera; a separação do lixo para reciclagem e 
compostagem, evitando que mais matéria-prima seja retirada da natureza;  o cultivo de 
áreas verdes, preservando a natureza; entre várias outras medidas. 

Finalize essa aula dizendo que as mudanças na nossa conduta em relação ao meio ambiente 

são fundamentais para que os nossos descendentes tenham como viver nesse mundo. Destruir a 

natureza é destruir o nosso futuro, e a mudança de hábitos no nosso dia a dia é fundamental para 

que possamos desfrutar daquilo que nos é oferecido pelo meio ambiente. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe-os e verifique se cada um: 

• Entendeu os conceitos de consumo e consumismo. 

• Relacionou o consumo desenfreado de recursos naturais com o seu esgotamento. 

• Refletiu sobre a importância da mudança de hábitos de consumo para uma vida mais 
sustentável. 

• Analisou as diferentes fontes de energia sustentáveis, salientando seus pontos positivos 
e negativos.  

• Elencou diferentes formas de se explorar o meio ambiente, causando o mínimo de 
impacto. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Enquanto o consumo é algo necessário para todos os seres humanos, o consumismo é 
extremamente prejudicial para o planeta.  

a) Qual é a diferença entre consumo e consumismo? 

b) A frase acima é verdadeira? Explique. 

2. Algumas fontes de energia, como a solar, a eólica, a hidrelétrica e a geotérmica, são consideradas 
renováveis porque: 

a) quando produzidas elas renovam a energia já estocada em reservatórios. 

b) elas afetam o meio ambiente, mas ao mesmo tempo promovem sua rápida recuperação. 

c) são altamente poluentes e possuem um baixo coeficiente energético. 

d) são fontes de energia que não esgotam os recursos naturais. 
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Gabarito das questões 

1.  

a) Consumo é toda e qualquer atividade que consiste na destruição, utilização ou aquisição de 

bens e produtos, enquanto que consumismo é um modo de vida orientado no consumo 

desenfreado de bens e serviços, muitas vezes de forma supérflua ou desnecessária 

b) Sim. Todos os seres vivos consomem produtos da natureza, o homem é capaz de transformar 

esses recursos em bens industriais consumindo-os, portanto,  de outra forma. O 

consumismo, por ser uma ação de consumo irracional, faz com que a exploração dos 

recursos naturais seja acelerada, esgotando as mais diversas matérias prima muito 

rapidamente, prejudicando o meio ambiente. 

2. Alternativa correta: d. 


