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Super-heróis!

Fomos ousados! Nós todos fomos muito ousados!

Como encarar o desa�o de criar textos sobre um tema tão

polêmico e arrebatador como o meio ambiente, em plena pandemia,

onde um vírus está matando milhões de humanos em todo o planeta

e o homem queimando �orestas e matando animais?

MAS CONSEGUIMOS! Superamos todos os tipos de di�culdades: a

falta de um celular ou computador; a falta de conexão e de ânimo; a

tristeza de saber que amigos, parentes ou vizinhos partiram para

outra dimensão; a própria di�culdade de escrever e concatenar

ideias; a colaboração com os amigos e parceiros – saudável, mas

difícil –; o otimismo para chegarmos ao �nal deste capítulo e ainda

tendo de ser criativo... Ufa!!! Somos realmente super-heróis, como

nos incentiva o André Bello e a Ana Helena Bello no livro Acredite.

No início pensamos em desistir, mas a parceria de vocês,

professores e equipe, foi decisiva. Na primeira reunião com os

professores, alguém falou “Nós precisamos do Prêmio...”, e nós

respondemos “Se é assim, vamos em frente!”.

Alguns desistiram pelo caminho, mas chegamos aqui com cerca de

90 textos, dos quais participaram 229 alunos e 45 professores, que

permaneceram em linha direta comigo pelo WhatsApp, e com Alex,

Bárbara e Victor no nosso Guia de Acompanhamento e Orientação

para Professores e Alunos - GAOPA, trocando diariamente

experiências e di�culdades.

Destes textos enviados, selecionamos 40 para compor o livro físico,

contemplando 113 alunos e todas as 17 escolas que �caram conosco



até o �nal. Os demais textos também são ganhadores pela sua garra

e conteúdo. Saibam que a diferença de pontos é mínima. Estes textos

estarão presentes no livro virtual.

O Prêmio Literário do Ensino Fundamental agradece a vocês,

escolas, diretores, coordenadores, professores e alunos que

estiveram conosco em mais esta jornada; à Prefeitura do Rio de

Janeiro e à Secretaria Municipal de Cultura, que, através do

Programa de Fomento à Cultura Carioca, Lei do ISS, viabilizaram

�nanceiramente esta realização; à Secretaria Municipal de Educação

e Coordenadorias Regionais de Educação, que abriram as portas das

escolas municipais; à Sapura Navegação Marítima e à equipe Sapura

do Bem, por apostarem mais uma vez na ideia deste projeto e nos

concederem o patrocínio, que é fundamental para esta realização; a

toda a equipe da Alternativa Cultura, que trabalhou com grande

dedicação e entusiasmo: Elpidio Duarte, Miguel Gomes, Valdexia

Santos, Marcus Hottz, Amandha Nery, Nádia Rebouças, Alex

Andrade, Barbara Anaissi, Victor Rocha, Jaciara Rosa e Daniela

Fernandes, e à Equipe F3.

Não falamos aqui só de literatura, meio ambiente e prêmios.

Falamos de vidas, de consciência e de um futuro melhor nas mãos

destes brilhantes jovens!

Parabéns a todos!

GRAÇA GOMES

Idealizadora do Prêmio Literário  

do Ensino Fundamental,  

diretora da Alternativa Cultura.



Secretaria Municipal  

de Educação

Falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta quanto

atualmente. A cada dia aumenta a preocupação das pessoas em

preservar o nosso planeta.

Ver os alunos da rede pública municipal de ensino da cidade do

Rio de Janeiro debatendo, re�etindo e produzindo textos tão

profícuos sobre a questão ambiental nos mostra que podemos, sim,

mudar a realidade atual e caminhar imediatamente para uma maior

tomada de consciência da sociedade.

Talvez a falta de conhecimento seja o principal motivo que leva as

pessoas a não cuidarem do meio ambiente como ele merece. Será?

Nosso planeta está mudando e precisamos ajudá-lo a mudar para

melhor. Não é segredo para ninguém que as atividades humanas

estão causando impactos irreversíveis para o planeta.

O que acontece, por exemplo, no Brasil é fundamental porque tem

efeitos no resto do mundo, já que o país tem a maior �oresta

tropical e o ecossistema mais rico do planeta.

A a�rmação de destruição do meio ambiente e a urgência em

mudarmos nossas atitudes e nosso modo de vida já são relatados

desde muitos anos atrás por grandes estudiosos e sociólogos. Marx e

Engels (1961), Weber e Durkheim (1954, 1982), todos escreveram

sobre o relacionamento entre as sociedades humanas e o meio

ambiente natural.

No livro Manuscritos econômico-�losó�cos, de 1844, Marx já dizia



que

O ser humano vive da natureza. Isto signi�ca que a natureza é seu corpo, com o qual

ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Que a vida física e espiritual

do ser humano está associada à natureza não tem outro sentido do que a�rmar que a

natureza está associada a si mesma, pois o ser humano é parte da natureza.

Já Inácio Andrioli explicita que,

Ao contrário do que a�rmam os apologistas da economia de mercado, os interesses de

lucro não garantem uma ciência fundamentada na sustentabilidade social e

ambiental... Na economia de mercado capitalista, a interação entre ser humano e

natureza tende a ser eliminada e reduzida à relação de dinheiro, isto é, à pressão do

mercado por um constante aumento da produção de mercadorias, que domina a ordem

social em prejuízo do ser humano e da natureza.

O último relatório da ONU assinala que essa destruição da

natureza é mais lenta nas terras onde vivem os povos indígenas do

que no resto do planeta. Analisando dados da Austrália, Brasil e

Canadá, pesquisadores descobriram que o número total de aves,

mamíferos, anfíbios e répteis era mais alto em terras administradas

por comunidades indígenas.

Segundo estudo realizado por Richard Schuster, foi descoberto que

o tamanho de uma área e sua localização geográ�ca não afetam a

diversidade de espécies. “Isso sugere que são as práticas de manejo

de terras de muitas comunidades indígenas que mantêm as espécies

em alta. No futuro, colaborar com os administradores das terras

indígenas provavelmente será essencial para garantir que as espécies

sobrevivam e prosperem”.

Mesmo não sendo conceituados como ecologistas, devemos aos

povos indígenas o reconhecimento do crédito histórico de terem

manejado os recursos naturais de maneira consciente.



Fica aqui o alerta para que possamos aprender com os povos

indígenas, ao invés de destruirmos e desvalorizarmos sua cultura e

conhecimento.

Meio ambiente, URGENTE!

Não podemos mais permitir que a busca exacerbada pelo lucro e

pelo consumo seja a ruptura da relação entre o ser humano e o meio

ambiente. Precisamos progredir e encontrar uma forma de nos

relacionarmos com o meio ambiente sem que seja desta forma

descomedida e estúpida, além de evitarmos o desperdício.

Karl Marx escreve no livro 3 de O Capital:

Nem a sociedade, nem uma nação ou nem mesmo todas as sociedades juntas são

proprietárias do globo. São apenas posseiras. E devemos legá-las em melhores

condições às gerações futuras.

CARLA CELESTINO

Gerente de Leitura da SME



Meio ambiente... 

urgente!

Será que somos conhecedores da grandiosa riqueza de recursos

naturais que o Brasil possui? Será que entendemos o quão urgente é

a necessidade de cuidarmos do meio ambiente? Além disso, será que

entendemos a nossa participação nessa preservação e o impacto que

causamos quando somos negligentes?

Um imenso aquífero de água potável, de uma fauna vasta e

espécies raras, de plantações diversas e coloridas, mares, rios e

cachoeiras. As fontes encontradas na natureza são o meio de

sobrevivência de todos. Agricultura e pecuária, caça, pesca,

extrativismo mineral e vegetal, energia solar e eólica são alguns dos

recursos, renováveis ou não, que a sociedade utiliza

economicamente.

A todo instante somos desa�ados a pensar em soluções

sustentáveis e menos danosas ao meio ambiente.

Exercer a cidadania é também cuidar dessa terra, é preservar o

meio ambiente, é respeitar a natureza. Essa deve ser nossa maior

missão: conscientizar todos ao nosso redor sobre a importância de

cuidar do meio ambiente. Não pode ser depois: o momento é agora.

Sapura do Bem



O amor que nos move

“A literatura nada mais é que a voz do subconsciente nacional.”

Com a frase acima, escrita pelo poeta português Fernando Pessoa,

reitero a importância não apenas da literatura em nossas vidas, mas

da arte, dos movimentos estudantis, da voz do povo, do direito

humano de ir e vir e da necessidade de escolhas.

Experimentando a leitura destes textos aqui publicados, em formas

de crônicas, poemas, letras de música, contos, fábulas e

correspondências, ouço a voz de todos nós representada por essas

formas essenciais da Arte.

Com essas histórias escritas no ápice de uma pandemia que

assolou o mundo inteiro, com todas as di�culdades enfrentadas e as

diversas impossibilidades, aprendemos com esses professores e

alunos a pensar como o todo.

A cada verso, trecho, rima, estrofe, palavra, brota em nós a

necessidade de mudança, de enxergar que somos parte desse imenso

“meio ambiente” que nos alimenta, cura e salva. Encontrei nestes

textos coisas que gostaria de dizer. Por isso a importância do Prêmio

Literário do Ensino Fundamental, que acolhe, desperta, movimenta

e nos leva para fora com essas transformações escorrendo como

lágrimas dos olhos. Foram muitas histórias nossas dentro das

histórias deles e vice-versa. Foram meses de trocas, bate-papos,

persistência e perseverança.

Enquanto o mundo ardia, enquanto o fogo devastava a nossa terra,

esses jovens guerreiros mergulharam com suas palavras na

imensidão do mar das ideias, que agora podemos reverenciar e



aplaudir de pé.

Aqui nas páginas deste livro tem urgência, tem a força e tem,

acima de tudo, muito amor. Amor ao nosso planeta e principalmente

à educação, essencial para a nossa sobrevivência.

Parabéns, professores! Parabéns, alunos!

Parabéns à iniciativa da Sapura Navegação Marítima, Equipe F3 e

Alternativa Cultura!

Que honra fazer parte deste projeto junto com vocês.

ALEX ANDRADE

Escritor, professor e curador dos textos



Ousar, imaginar  

e contar

“Em tempos de escuta limitada e sonhos esquecidos, quando tudo pode nos separar,

contar histórias é apostar na sensibilidade como sentido e linguagem que une e

aproxima, que lembra que estamos todos no mesmo barco, enredados numa mesma

trama.”

Ana Gibson e Juliana Franklin, em uma história e uma história e uma história: contos

dos contos da tradição oral.

Distância. Isolamento.

Internet? Futuro?

Por que escrever neste inimaginável 2020? Por que estudar,

pesquisar, escrever mergulhados em um desconhecido cotidiano?

A Alternativa Cultura, a Equipe F3 Produções e a Sapura

Navegação Marítima encararam um imenso desa�o ao insistir na

edição 2020 desse Prêmio. Ultrapassaram qualquer expectativa de

criatividade. Os professores e alunos mergulharam fundo na

proposta, enfrentando di�culdades que nem sei contar.

As falhas de internet foram só o primeiro obstáculo. A pandemia

foi continuando a acontecer e fomos juntos descobrindo outros. E

seguindo. Seguindo. Seguindo. As histórias fazem isso com a gente.

Convidam a ousar, a imaginar.

O tema “meio ambiente” trazia inúmeras possibilidades, inúmeros

recortes, e era ainda mais amplo pelo momento vivido. Queimadas

no Pantanal, natureza reagindo ao isolamento do homem, falta de

luz, falta de água, problemas na produção agrícola... Começamos a

pensar: se o meio ambiente quisesse contar uma história para nós,



qual seria? E veio tanta coisa bonita, tanta coisa potente.

O alcance desse Prêmio �ca mais claro a cada ano. As

transformações que provoca, as re�exões que estimula. E nesse 2020

o Prêmio Literário do Ensino Fundamental foi também alento para

cada um de nós. Cada texto recebido foi um acalanto.

Parabéns para a Secretaria Municipal de Cultura, para a Sapura

Navegação Marítima, para a Equipe F3 Produções e para a

Alternativa Cultura. Obrigada, Graça Gomes, pelo convite para a

curadoria. Sigamos escrevendo, contando, ousando e imaginando.

BÁRBARA ANAISSI

Editora e curadora dos textos



Páginas cheias de vida

A escrita costuma ser intimista, um contato do “eu” com ele

mesmo. Quanto mais isolada, mais verdadeira e também mais

explosiva. Grandes poetas escreveram sós e sobre a solidão.

Desconectados do mundo ao redor, encontravam vida dentro de si.

Ainda assim, não há história que �oresça sozinha. A natureza nos

fez comunicadores e comunitários. Toda narrativa é percebida e

recriada na emoção de um outro. Outro ser, outro tempo, outro

contexto. Só se dá vida às ideias quando, mesmo em isolamento, se

compartilha.

Participar como tutor e curador do Prêmio Literário do Ensino

Fundamental 2020 foi uma experiência interessantíssima sobre a

capacidade de compartilhar que cabe ao nosso tempo. Fisicamente

longe, pude acompanhar os desa�os, descobertas e soluções

encontrados por professores e alunos durante um ano de pandemia,

em que o acesso à internet, às bibliotecas e mesmo à tão frutífera

convivência em grupo foi extremamente limitado.

Dizem que durante as adversidades é que surgem as melhores

ideias. É do desconforto e da necessidade que nasce a superação.

Acredito que isso se con�rmou em muitos dos trabalhos que pude

analisar e, sobretudo, no processo de criação e desenvolvimento

intelectual conduzido e relatado pelos professores. Pudemos colher

histórias emocionantes, inspiradoras e cativantes mesmo antes que

nossos jovens começassem a escrever. Como resultado, aprendemos

mais do que pudemos ensinar.

O livro do Prêmio de 2020, lindo desfecho de toda essa dedicação,



tenho certeza, vai re�etir todos os momentos de troca e

amadurecimento que compusemos juntos até aqui. As histórias

preparadas pelos alunos comovem, intrigam, espantam,

emocionam... E passam uma mensagem clara: eles estão atentos e

prontos para lutar pelo futuro.

Chego ao �nal dessa jornada certo de que o Prêmio Literário do

Ensino Fundamental foi importante para a vida de cada um que teve

contato com ele. Não saio o mesmo dessa experiência. Sou muito

grato pela oportunidade de contribuição e transformação que o

projeto proporciona. Que renda muitos mais frutos!

VICTOR ROCHA

Jornalista e curador dos textos



TEXTOS PREMIADOS



A abelhinha e a tocha

Era uma linda noite estrelada e as comemorações podiam ser

ouvidas por toda a �oresta. A bicharada estava animada, os �lhotes

riam, brincavam, corriam de um lado para o outro, e os adultos riam

e conversavam. Era um dia especial para todos. Os pássaros

cantavam, as abelhas dançavam umas com as outras e os vaga-lumes

começaram a levantar voo para dançar com as abelhas e seus

bumbuns piscavam lindamente.

De repente, uma abelhinha �cou com inveja do vaga-lume. Ela só

pensava em ter uma luzinha como aquela. Então, foi até sua

colmeia, pegou um pedaço de madeira, colocou fogo nele, saiu e

começou a se exibir para todos.

Ela voava e falava:

– Agora a minha luz é maior que a sua!

Já o vaga-lume alertou:

– Cuidado! Você vai queimar tudo e não teremos mais casa!

Morreremos ou teremos que fugir. Não sobrará nenhuma espécie de

plantas raras! Pense nisso!

A Abelhinha então disse:

– Eu semeio. Isso não é problema!

O senhor Tartaruga, que observava tudo atentamente, retrucou:

– Com que semente a senhorita irá semear? Preste atenção que vou

lhe contar o que pode acontecer com sua atitude. Começou assim...

– A Abelhinha nem ligou, continuou se exibindo, muitos falavam

para ela sobre os riscos, mas ela não ligava.

Foi quando uma brisa mais forte veio e começou a espalhar faíscas



pelas árvores e o pior aconteceu. O fogo se alastrou e a tristeza e o

desespero tomaram conta de todos. Foi um caos! A �oresta chorou

naquela noite que deveria ser de festa. Muitos perderam tudo e

nunca mais aquele solo foi o mesmo: vivo, alegre e belo como antes.

Alguns animais também morreram e jamais voltaram a existir...

– Entendeu agora? – perguntou o velho senhor Tartaruga, que era

muito sábio e grande protetor da �oresta.

Após ouvir a história, a Abelhinha, com remorso, apagou a tocha

num copo de água no mesmo instante, pois re�etiu sobre o grande

mal que sua postura poderia causar a si e aos outros.

Então, a festa continuou com alegria e sem perigo! E as músicas, as

vozes e os risos foram ouvidos até o amanhecer.

Moral: no mundo dos humanos, geralmente não se ouvem os

conselhos dos sábios, e por isso ocorrem tantos problemas

ambientais que afetam as nossas �orestas. A Abelhinha sonha com o

dia em que os homens, assim como ela, tenham remorso e corrijam

a tempo seus erros contra a natureza.

 

E.M. República do Peru

DIRETORA-GERAL: Carla Maria Mendonça Lima

DIRETORA-ADJUNTA: Daniele Mangia Pereira Fernandes

COORDENADOR PEDAGÓGICO: Márcio Norys Guedes

PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA: Amanda Cristina Motta e Marilene

Regina Calado Julianelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Vanessa Kern de Abreu

ALUNAS:

 



1. Alanna de Araújo Sequeira

2. Joana Camila Alves da Cruz de Deus



A Amazônia

Um dia, caminhando pela Amazônia, ouvi um barulho, então fui

ver o que era. Descobri que era uma árvore dando risadas. Eu

perguntei: “Qual é o seu nome?”. Ela me disse:

– Me chamo Arvoride e tenho 130 anos de idade. Nesse tempo que

vivo aqui, já vi várias mudanças, muitos desmatamentos e pessoas

tentando salvar a �oresta. Infelizmente, nesses desmatamentos e

queimadas, muitos amigos meus morreram.

Muitos homens maus nos tratam como se não tivéssemos

importância, nos queimam e tiram o que temos de mais precioso:

nossa vida e histórias. Eles poluem mais e mais o ambiente e

descontrolam o clima, sujam as águas dos rios, dos mares, dos lagos

e lagoas e deixam o meio ambiente sujo e sem vida.

Eu, em nome de todas as árvores, peço que vocês deem valor à

natureza, cuidem mais e poluam menos, plantem mais e sujem

menos. Precisamos da natureza para nossa sobrevivência; não só

nós, as árvores, mas também vocês, seres humanos. Então parem de

queimar e agredir a natureza, pois nós precisamos dela e ela precisa

de nós.

No �nal de tudo eu disse:

– Nossa, não podemos permitir que esse mal continue, dona

árvore!

 

E.M. Olimpíadas Rio 2016

DIRETORA-GERAL: Ana Flávia Teixeira Veras



DIRETOR-ADJUNTO: Alex Silva de Souza

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Vanessa da Silva Albuquerque

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA: Silvia Alessandra Ribeiro de Farias

PROFESSOR ORIENTADOR: Michael Barbalho Amaro

ALUNOS:

 

1. Carlos Eduardo Santos Oliveira

2. Helen Cristina Elias dos Santos



A natureza clama

Andamos pelos mesmos caminhos que destruímos. 

Nadamos no mesmo mar que poluímos.

O jornal que fala de conscientização

É o mesmo que encontramos no chão. 

 
Cada dia há mais poluição

Causada pela constante extração.

Nosso egoísmo descontrolado

Já nos causa imenso estrago.

 
Com nossa intensa exploração,

Já temos várias espécies em extinção.

Com o desperdício devemos parar 

E o nosso consumismo controlar. 

 
E se eu tiver que morrer

Para perceber que no mundo

Fiz besteira acontecer?

 
Nossa sociedade irresponsável

Nem pensa em ser sustentável.

Ao meio ambiente não dão importância

Porque é mais lucrativo viver na ignorância.

 
Toda essa destruição 



É, para a vida, pura violação!

Nosso planeta está morrendo

Coisa que não queremos.

 
Eu sou humano, cheio de defeitos,

Mas isso todos podemos ter.

No entanto é necessário entender 

Que dependemos da natureza para viver.

 
Sem ela não somos nada,

Então para que devastá-la?

Biomas lindos arrasamos,  

Com a diversidade acabamos. 

 
Ainda há tempo de salvar os animais e toda essa beleza?

Ou será que o ser humano egoísta vai mesmo acabar com a

natureza? 

Na nossa sociedade há muita ignorância,

Melhor pararmos com a ganância.

 
E se tudo que tem vida morrer?

O que vai acontecer?

Para onde a gente vai correr?

 
Vou falar

Como faremos para melhorar:

Devemos acabar com o desmatamento

E começar o re�orestamento.

 



As plantas devemos respeitar

E os agrotóxicos parar de usar.

Se a humanidade tivesse atenção,

Não teríamos essa preocupação.

 
A extração devemos controlar

E dos 3 R’s sempre nos lembrar: 

Reduzir, reutilizar e reciclar. 

Temos que com a poluição acabar!

 
Não deixe lixo por aí,

Não minere em qualquer lugar.

Leve uma vida bem simples

E, por um futuro melhor, comece a lutar.

 
Para nosso planeta salvar,

Teremos que dele cuidar.  

Com consciência, inovação e tecnologia,

A sustentabilidade iremos alcançar.

 

E.M. Estácio de Sá

DIRETORA-GERAL: Solange Braga de Oliveira

DIRETORA-ADJUNTA: Cleide Bresciani

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Laura Lo Surdo
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PROFESSORA ORIENTADORA: Lúcia Fernandes de Azevedo

ALUNAS:



 

1. Fernanda Matias Paiva

2. Julia de Jesus Nunes

3. Lena Shamaya O’Sullivan

4. Maleaha Mansoor



A voz da natureza precisa ser

ouvida!

Pantanal, 5 de outubro de 2020.

 
Prezado governo brasileiro,

 
Me chamo Anahí, tenho 19 anos. Apesar de ser muito jovem, todos

dizem que tenho espírito de liderança e, naturalmente, coube a mim

essa liderança, devido a um terrível acontecimento: a morte de meu

pai, ocorrida tragicamente, por conta dessas gravíssimas queimadas

que vêm ocorrendo no Pantanal.

Nós, indígenas, como guardiões da �oresta, temos a missão de

cuidar e preservar, mas, sem a ajuda do governo, �ca muito difícil.

Os deuses entraram em contato conosco avisando que, se essa

situação não mudasse, todos sofreriam as consequências. Mesmo

sendo perseguidos nas disputas de nossas terras com fazendeiros e às

vezes sendo até mortos, sempre tentamos cuidar de tudo da melhor

forma possível, mas ultimamente tem sido muito complicado. A

perseguição tem aumentado cada vez mais, também estamos

perdendo os nossos.

Os últimos pronunciamentos dizem que nós estamos ateando fogo

na �oresta, mas por que faríamos isso? Por que queimaríamos nossa

casa? Que motivos teríamos para isso? O atual governo não está

proporcionando os direitos, tanto da natureza quanto os nossos.

Diariamente muitos dos nossos são mortos, nossas terras são



roubadas, desmatadas, mas nada é feito. Os pulmões do mundo

estão morrendo, as �orestas estão sendo desmatadas e queimadas,

nossos oceanos estão poluídos. Até onde as coisas precisarão piorar

para vocês abrirem os olhos?

Nossas �orestas e oceanos têm milhares de espécies e muitas já

foram extintas. O Pantanal e a Floresta Amazônica, grandes biomas

do Brasil – e, por que não, do mundo –, têm milhares de áreas

�orestais, bem como espécies de seres vivos que podem a qualquer

momento entrar em extinção e precisam de ajuda. O que mais

precisa acontecer para as coisas serem mudadas? Precisamos salvar

nossos biomas e, com isso, preservar o meio ambiente e garantir a

existência do planeta.

 
Atenciosamente,

Anahí

 

E.M. Brasil

DIRETORA-GERAL: Márcia Rodrigues da Silveira Santos

DIRETOR-ADJUNTO: Jorge Augusto Moreira Leite

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Renata Borges Pessanha

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA: Rosângela Rodrigues de Souza

PROFESSOR ORIENTADOR: Jorge Henrique Cristiano da Costa

ALUNAS:

 



1. Ana Vitória de Albuquerque Galvão

2. Cecília Duarte de Lima dos Anjos

3. Lívia Carvalho de Almeida

4. Mariana Farias Barros



Apelo

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.

 
Querido �lho,

 
Leia com atenção o que eu vou escrever. Sinto que a nossa relação

está cada vez pior, como se você tivesse me abandonado, como se

tudo o que eu �z por você não fosse nada. Todas as minhas raízes

perderam as forças, acho que todo o esforço que �z para você

pensar em mim foi em vão.

Senti que o nosso relacionamento de anos estava afetado. O seu

amor por mim não era mais o mesmo. Você me trocou por um

pouco mais de dinheiro. Não passa mais tempo comigo, não aprecia

a minha beleza.

Às vezes sente medo do que eu possa fazer contra você e outras

vezes você acha que é maior do que eu. Você utiliza o que eu tenho

para te oferecer como um �lho, que só pensa em si mesmo, mas não

cuida de mim quando mais preciso.

Como um irracional, despeja em mim suas mágoas, seus resíduos

tóxicos, todo lixo que você acumulou durante anos. Mas as minhas

águas não suportarão por muito tempo. Toda vez que você libera

gases poluentes no ar, o clima entre nós �ca mais quente. Nunca

sabemos como vai ser. Graças ao aquecimento global, as minhas

chuvas estão mais intensas, assim como o calor do meu verão.

Durante anos te dei presentes, animais exóticos, raros, de grande

valor, de pequeno, médio e grande porte. Mas você maltratou,



prendeu, vendeu, contrabandeou, matou e não cuidou. Alguns

desapareceram. Restam apenas em fotos e memórias.

Fico pensando em que momento da nossa existência a relação

entre nós mudou. Lembro-me de quando você era pequeno e insistia

para �car ao meu lado e visitar os meus lugares.

Sua infância foi marcada por amor, importância e atenção. Você

gostava dos animais, gostava da forma como eu sou. Brincava de

tomar banho na chuva e de pular em poças de lama, corria atrás dos

passarinhos e das borboletas só para ver os detalhes, plantava

sementes para poder ver as �ores que nasciam em mim, jogava a

mangueira para o céu para ver as cores do meu arco-íris, segurava o

papel de bala na rua até achar uma lixeira, não sabia o que era

desmatar, não sabia o que era poluir, não conhecia a pobreza,

porque eu te oferecia comida e você repartia com seus irmãos, não

conhecia o poder destruidor do fogo que extermina as minhas

�orestas, não era tão obstinado a praticar o garimpo ilegal.

Você ainda continua se perguntando o porquê de o governo estar

fazendo isso, o porquê de ele estar permitindo que me queimem e

me destruam. Mas saiba que você, meu �lho, não é diferente. Você

também me destrói quando provoca queimadas em altos níveis em

várias partes minhas. Quando despeja seu lixo em minhas ruas e

�orestas.

Você destruiu uma das coisas que há de melhor em mim, o

Pantanal, parte do que eu tenho de mais belo. E você sabe como ele

está agora. Está cheio de fogo e fumaça.

Sei que nem todos os meus �lhos são iguais. Reconheço. Há

aqueles que têm uma boa relação comigo. Há aqueles que me

defendem e que cuidam de mim. Mas hoje preciso escrever sobre



você. Uma parte sua se tornou egoísta, ingrata, gananciosa,

arrogante. Não fui eu que te criei assim. Você se deixou levar pelos

pensamentos capitalistas. Tornou-se um consumidor compulsivo sem

consciência ambiental.

Minha esperança é que volte atrás e lembre que faz parte de mim,

antes que seus �lhos façam o mesmo e me destruam ainda mais.

Você precisa ser exemplo. Ensinar tudo o que eu te ensinei. Eu te

ensinei a me amar, a valorizar aquilo que te ajuda a viver, a não

desperdiçar água, a reciclar o lixo, a aproveitar a água da chuva, a

usar sua criatividade a nosso favor.

Quando você está triste, busca se conectar a mim procurando

conforto e equilíbrio. E isso muda tudo. Ficamos ligados pela razão,

inteligência e emoção. Somamos tudo isso e agimos a favor da

sustentabilidade.

Suas habilidades podem te levar a descobrir uma forma de

produzir energia limpa, sem a utilização de combustíveis fósseis,

como petróleo, carvão mineral e gás natural, e a aproveitar a

energia do sol que te ofereço.

Você ainda consegue promover a agricultura sem prejudicar o

solo, minimizando o uso da água sem comprometer a capacidade de

as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades.

Sua consciência pode te levar a trocar os automóveis que

produzem gases que poluem a atmosfera por uma alternativa mais

sustentável: você voltará a andar de bicicleta, a sentir o vento no

rosto, a ter aquela sensação de que está voando novamente.

Embora você seja rebelde, eu conheço o seu lado humano: aquele

que pensa no coletivo, que tem sentimentos. Por isso, te escrevo esta

carta como um pedido de socorro, tanto para mim quanto para você.



Eu espero que consigamos fazer alguma coisa juntos. Estou tentando

resgatar o que há de melhor no seu interior. Eu espero que você

retorne aos meus braços, que você volte a me respeitar, a me amar,

e que volte a cuidar do seu lar como eu te ensinei há alguns anos.

Com amor,

Mãe Natureza

 

E.M. Rivadávia Corrêa

DIRETOR-GERAL: Fernando Octavio Duarte Braga
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Bobolândia e as queimadas

Havia, no meio da mata, uma cidade pacata e pitoresca, onde

morava uma dezena de animais.

Predadores conviviam com suas presas em harmonia. Essa cidade,

ainda desconhecida das civilizações humanas, chamava-se

Bobolândia.

Por ser a mais esperta e corajosa, a onça liderava o grupo; o seu

nato poder de decisão era notório. Ela contava com a ajuda de um

macaco, que era uma espécie de “guru”: o Sima. Mas havia outros

animais, como o elefante Bauru, que contribuíam para a vida em

comunidade.

Certo dia, algo inesperado aconteceu. Do alto de uma montanha,

era possível ver uma neblina subindo. A mata era tão densa que

ainda era difícil identi�car. Infelizmente não era uma neblina

qualquer, era resultado de uma fumaça provocada por um incêndio.

É certo que naquela época do ano não se espanta ver queimadas

pelas redondezas, no entanto, desta vez era diferente, o fogo lambia

com a avidez de um faminto, saboreando implacavelmente cada

caule e folha que encontrava pela frente. O vento era um inimigo,

não trazia a brisa como alento, mas ajudava a espalhar as chamas e

o calor iminente das labaredas. O caos estava se aproximando da

cidadezinha de Bobolândia.

Enquanto isso, a onça, que estava vigiando a entrada da cidade,

avistou, ao longe, a fumaça se avolumando. Então, ela deu uma

parada e olhou novamente o horizonte a �m de pensar no que fazer.

A onça chamou o elefante Bauru, seu �el amigo, que, por sua vez,



chamou os outros elefantes da manada. A onça ordenou que os

elefantes buscassem água no riacho e armazenassem em suas

trombas. O macaco Sima foi encarregado de levar os outros animais

para um lugar seguro.

Trabalhavam sem parar, até mesmo um conjunto de águias entrou

para o grupo de brigadistas. A onça correu pelos campos em busca

de vítimas necessitadas de resgate:

– Corram! Não estão vendo que o fogo está se alastrando?

Protejam-se! – gritava a onça para todos os animais que ela avistava

na rota do fogo.

O elefante Bauru chamou mais amigos da manada e conseguiu

controlar a velocidade das chamas. A águia, com sua visão de longo

alcance, guiava os elefantes no combate.

– Continuem, estamos quase lá! – disse a onça.

A águia, muito cansada e desesperançosa, disse:

– Estamos exaustos, não vamos conseguir controlar essa situação

toda!

Apesar de a fumaça do incêndio estar cobrindo boa parte do céu,

os animais viram algumas nuvens escuras. Um milagre estava

acontecendo.

– Pessoal, chuva! Chuva!

De repente, começou a chover muito forte por ali. O fogo se

apagou de vez. Começou a refrescar todos os animais. Todos

comemoraram alegres e aliviados. A comunidade agradeceu a

persistência da onça, dos elefantes e da águia guerreira.

A onça disse:

– Farei de tudo pelo nosso lar. Vamos reconstruir nossa cidade e

vamos trabalhar para não acontecer de novo.



Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Eles estavam mais

unidos do que nunca.

Moral da história: Individualmente, somos uma gota. Juntos,

somos um oceano!

 

E.M. Brasil

DIRETORA-GERAL: Márcia Rodrigues da Silveira Santos

DIRETOR-ADJUNTO: Jorge Augusto Moreira Leite

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Renata Borges Pessanha

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA: Rosângela Rodrigues de Souza

PROFESSORA ORIENTADORA: Vanessa Gonçalves Pereira Nunes

ALUNAS:

 

1. Laís Melo dos Santos Paulo

2. Marilaine da Silva Santos

3. Vitória de Almeida Souza



Carta

Terra, 21 de julho de 2020.

 
Olá, pessoas que habitam em mim,

 
Eu sou o planeta Terra e venho através desta carta tentar

conscientizá-los de que o nosso futuro depende das suas ações agora,

no presente. O nosso meio ambiente pede ajuda, a fauna e a �ora

precisam de vocês.

São tantos maus-tratos que eu recebo! Queimadas em nossas

�orestas; desmatamentos na natureza; a trágica e ilegal extinção de

animais; pessoas poluindo o ar, os mares e as ruas; fábricas

contribuindo negativamente para o aquecimento global; o

derretimento de geleiras...

Vocês, seres humanos, querem tanto saber sobre outros planetas

que acabam esquecendo do planeta em que vivem.

Vocês podem cuidar de mim mudando simples atos do dia a dia,

como jogar cada lixo no lugar adequado (lixeiras recicláveis), evitar

o desperdício de água, denunciar atos ilegais nas �orestas, não

utilizar materiais que demoram para se decompor, entre outras

atitudes que ajudam a melhorar o planeta. A�nal, se você cuida do

meio ambiente, ele cuida de você!

Eu estou sendo morta aos poucos e tem sido agonizante. O pior é

ver a satisfação que esses tais burgueses têm em me matar. Me

torturam porque, segundo eles, dá lucro. Que lucro? Eu vou morrer

e todos vocês vão comigo. Por mais que o Homo sapiens sapiens



tenha a tão admirada “consciência”, não a usaram para nada de útil.

Nós somos completamente iguais e temos as mesmas necessidades.

Os mais ricos entre vocês precisam mudar o modo de produção,

eles me maltratam e judiam de vocês simultaneamente. O tempo

está passando e no �nal não haverá nada que possa me salvar, nos

salvar. 

Me ajudem antes que seja tarde, pois não estou suportando mais.

Porque, se algo muito pior acontecer, os prejudicados serão vocês.

Assinado: Planeta Terra

 

E.M. Ary Barroso

DIRETORA-GERAL: Rosane Ferreira da Silva

DIRETORA-ADJUNTA: Rosângela Ferreira Muniz da Silva

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Rosane Cristina Rodrigues Lanzelotte

Ceccarelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Claudia de Mattos Paiva

ALUNAS:

 



Mylene Vicente da Silva Moreira, Manuella da Silva Padilha



Carta

Planeta Terra, janeiro de 2021.

 
Um pedido �nal

 
Dedico esta carta a todos aqueles que em mim habitam. Peço que

deem ouvidos, pois chegou a hora de pararem de �ngir que está

tudo bem e passarem a dar o real valor ao que está acontecendo à

sua volta. Parem de minimizar as grandes falhas que estão

cometendo, parem de se culpar e tomem uma atitude, antes que seja

tarde demais.

Desde o início estive com vocês. Vi nascer, crescer e evoluir, mas,

com o tempo, fui deixada de lado e passei a servir apenas como

fonte de matéria-prima e perdi aquela essência que em mim existia.

Onde antes se viam árvores crescendo, hoje se veem vastas áreas

�orestais morrendo. Aprenda que é preciso dar valor a todas as

coisas de que a vida dispõe.

Hoje todos nós vivemos dias de incertezas, preocupações e

di�culdades. Vocês sabem dos seus deveres, mas não têm a

capacidade de lutar por aquilo que é tão essencial quanto o nosso

meio ambiente.

Então hoje, enquanto têm a chance de mudar as suas atitudes em

relação ao meio ambiente, mudem! Reduzam suas necessidades

pessoais, reciclem e reutilizem. Pensem e repensem. Re�itam e

respeitem a vida. Se querem mesmo ajudar, parem de me matar.

Parem de extinguir minhas vastas áreas verdes e comecem a cuidar



e preservar o que ainda resta a vocês. Comecem a entender que eu

surgi bem antes de vocês nascerem. Então não se trata de cuidar

apenas de mim, mas também de preservar vocês, pois, sem mim,

vocês não poderiam viver.

Eu sei que hoje pode estar difícil de viver, mas a vida é assim

mesmo, cheia de altos e baixos, e disso nós já estamos cansados de

saber. Então peço, por �m: antes de pensarem apenas em vocês,

também pensem em mim. E, com a força que ainda me restou, eu

lhes peço, cuidem desse grande ecossistema que eu sou!

Com amor,

Mãe Terra

 

E.M. Ary Barroso

DIRETORA-GERAL: Rosane Ferreira da Silva

DIRETORA-ADJUNTA: Rosângela Ferreira Muniz da Silva

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Rosane Cristina Rodrigues Lanzelotte

Ceccarelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Claudia de Mattos Paiva

ALUNAS:

 



Lizandra Elias Medeiros, Marcelle Lazaro Diniz Rodrigues,

Esthermarry Augusta Alves Lázaro



Carta à irmã Terra

Via Láctea, 5 de junho de 2020.

 
Querido planeta azul,

 
Não trago boas notícias!

Eu observo você há anos e, aqui sozinha no espaço, pude anotar

cada detalhe seu. Infelizmente, nem todos são bons, mas garanto

que ainda há esperança.

Sua cor azul não é mais tão azul! Meu prazer era olhar para baixo

e ver minha imagem prateada re�etida no seu gigante oceano. Mas

hoje lamento, pois só o que posso ver, em vez do meu re�exo em

suas águas, são objetos e destroços boiando. Sua cor verde já não é

mais tão verde, a cada instante sua �ora vai perdendo espaço para

uma paisagem que arde em chamas e para grandes clarões de

desmatamento. As plantas e solos têm tentado sobreviver ao fogo, à

des�orestação e à crescente poluição. Elas têm perdido suas cores

perfeitas, que antes traziam vida, e hoje desfalecem por não terem

forças para aguentar.

Tudo que era matizado e pleno agora está acinzentado e sem vida.

Os animais estão perdendo seus lares para enormes fogueiras,

pastos ou para dar lugar às selvas de pedra.

Seu ar, antes puro e doce, agora está sufocante e tóxico. Suas

nuvens em formas de algodão, agora nem formas possuem mais!

Nem mesmo possuem o mesmo tom. O que era para ser alvo agora

está em cor de chamas. Agora, são nuvens disformes de fumaça.



É triste ver que o que era para ser alegre e feliz caiu em tristeza

profunda. O que era limpo e perfeito agora está puro lixo,

dolorosamente irreconhecível!

Para mim, não faz sentido ver o Homem querendo achar vida e

beleza aqui fora, se ele poderia parar de degradar e destruir, por

ganância e ignorância, a beleza e a vida que há em você.

Mas, como havia lhe dito, ainda há esperança. Se o ser humano

deixar seu ego de lado, entender e priorizar o ecossistema existente

em você, certamente seus rios e �orestas voltarão a ter mais vida,

mais cor e alegria. Os animais terão de volta seus lares e todos

poderão admirar novamente a beleza das formas das suas nuvens

brancas.

Porém, enquanto isso não acontecer e os homens não a olharem

com os meus olhos, eles continuarão perdendo-a aos poucos e cada

vez mais cairão em uma profunda escuridão, apenas aguardado o

momento em que você se tornará mais uma de nós: um lugar vazio e

inóspito.

Com a esperança de que novamente, muito em breve, me verei

re�etida em você, me despeço por aqui.

Um grande e apertado abraço.

 
Com amor,

Sua irmã Lua.

 

E.M. República do Peru

DIRETORA-GERAL: Carla Maria Mendonça Lima

DIRETORA-ADJUNTA: Daniele Mangia Pereira Fernandes



COORDENADOR PEDAGÓGICO: Márcio Norys Guedes

PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA: Amanda Cristina Motta e Marilene

Regina Calado Julianelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Renata Levenstein

ALUNAS:

 

1. Fernanda Rosenzweig Souza

2. Naylla da Costa Viana



Carta ao povo brasileiro

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1917.

 
Povo brasileiro,

 
Eu me chamo Leolinda, nasci na Bahia e sou professora. Acredito

no poder feminino e na mudança da sociedade através da educação.

Aos 24 anos de idade, me mudei para o Rio de Janeiro em busca de

melhores condições de vida. Hoje, resolvi escrever esta carta para

alertar todos sobre questões do meio ambiente, pois tenho

presenciado muitas mudanças que impactarão no futuro o planeta

em que vivemos.

Muitas vezes fui vista como anticristo, louca de hospício ou

heroína, em função da minha luta por direitos iguais, por ser crítica

da cidadania incompleta das mulheres. Creio que exista uma

semelhança nitidamente comum entre a mulher e a Terra, pois

ambas possuem recursos limitados, que estão sendo destruídos pelo

homem para a obtenção de lucro – dinheiro e poder. 

Como pessoa preocupada com tudo o que envolve a preservação

do nosso planeta, me inquieta muito a questão do meio ambiente,

principalmente no que diz respeito às nossas matas. Percorri o

interior do país para tentar colocar em prática um  projeto de

educação voltado para a preservação das nossas riquezas naturais,

pois, com o aumento da industrialização, a sociedade capitalista

acabou por começar a destruir nossos recursos, o que me traz o

temor de um país devastado no futuro.



Tenho observado que pouco a pouco a natureza vai deixando de

existir para dar lugar à industrialização e às novas construções.

Testemunhei �orestas sendo desmatadas para a construção de

ferrovias, sem que ninguém se preocupasse com as consequências

dos danos causados ao solo ou em relação aos animais. As pessoas

não se importam com o futuro, não pensam que aos poucos estão

dominando, destruindo e ocupando a natureza com fábricas e

indústrias que só a poluem e prejudicam.

O ser humano passou a ver a Terra como uma coisa a ser

dominada, não como um ser vivo com recursos �ndáveis. Pode não

aparentar, mas pequenas atitudes têm uma grande in�uência

negativa no meio ambiente, e suas consequências estão por vir,

como a contaminação das águas. As fábricas despejam resíduos

industriais todos os dias nos rios, e isso certamente causará um

grande impacto na poluição do planeta.

Outra questão são as máquinas movidas a vapor. Isso  envolve a

queima de carvão e os seus riscos. A fumaça que sai das fábricas

contém muitos gases poluentes, com destaque para os dióxidos de

enxofre e os óxidos de nitrogênio, e as máquinas a vapor também

necessitam da queima de carvão para sua locomoção. Além disso,

esses gases poluentes prejudicam a saúde humana. Isso tudo

desenha um quadro que no futuro poderá vir a se tornar

insustentável.

As forças que violentam as mulheres são as mesmas forças que

desmatam as �orestas. Na sociedade em que vivemos, as

oportunidades são diferentes. Devemos mostrar o poder da ação das

mulheres e lutar pela igualdade, pelo direito do voto feminino, que

ainda é um sonho para nós, para eleger nossas representantes



comprometidas com as questões ambientais. Assim, poderemos fazer

algo pela natureza do nosso país. Devemos ter a percepção de que

todos nós somos iguais e de que o Planeta Terra é a prioridade.

Espero ardentemente que no futuro haja mais conexão entre o ser

humano e o meio ambiente, para que todos tenham uma vida cada

vez melhor.

Povo brasileiro, escrevo esta carta porque em mim despertou o

espírito de revolta e me despeço com a esperança de um futuro

melhor.

 
Respeitosamente,

Leolinda Figueira Gonzaga

 

E.M. República do Peru

DIRETORA-GERAL: Carla Maria Mendonça Lima

DIRETORA-ADJUNTA: Daniele Mangia Pereira Fernandes

COORDENADOR PEDAGÓGICO: Márcio Norys Guedes

PROFESSORAS DA SALA DE LEITURA: Amanda Cristina Motta e Marilene

Regina Calado Julianelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Gilceia Ferraz Miranda

ALUNAS:

 



1. Maria Daniele Morais Teixeira

2. Nicole Gomes Vera Cruz



Carta da Mãe Natureza para a

humanidade

Oi! Aqui quem fala, ou melhor, escreve, é a Mãe Natureza. Eu

queria conversar com vocês sobre o desmatamento, a poluição, a

extinção de várias espécies que são importantíssimas para o planeta,

a destruição da camada de ozônio, o derretimento das geleiras e

sobre outras centenas de coisas horríveis que alguns de vocês são

capazes de fazer contra mim.

Às vezes eu acho que falhei em não reagir antes, não gritar por

socorro. Permiti que vocês me explorassem até não aguentar mais e

adoeci. Vocês estão me destruindo e se destruindo. Quando cortam

as árvores, minha terra entra em erosão. Com a chegada das chuvas,

o solo não resiste, a água escorre pelas encostas e causa

deslizamentos. Vocês podem morrer. Sem contar com o fato de que

toda árvore capta dióxido de carbono, o gás responsável pelo

aquecimento global. Quando queimadas, elas liberam esse gás na

atmosfera, causando o descongelamento das geleiras e o aumento

das águas dos oceanos. O buraco na camada de ozônio �ca maior e

o calor aumenta. Quando me destroem, uma parte de mim morre,

mas vocês morrem também. Eu sou a vida de todos os seres.

Vocês produzem mais de 400 milhões de toneladas de plástico,

poluem solos, rios e mares, já causaram a extinção de cerca de 800

espécies de animais e exploram inadequadamente os recursos

hídricos e elétricos. Isso é deplorável! Eu não vou mais aceitar nada

que me machuque ou machuque os meus outros �lhos, que são tão



indefesos!

É preciso consciência para entender que eu sou o lar de vocês!

Como podem me maltratar? Existem tantas opções mais

sustentáveis! Usem a tecnologia a nosso favor. É possível melhorar,

contribuir, substituindo o plástico por algo mais ecológico, por

exemplo. Reciclem seus lixos, me preservem, consumam com

responsabilidade, plantem, cultivem, não poluam as águas, não me

queimem!

Peço que cuidem do meio ambiente, porque esse é o planeta em

que vivemos. É dele que vêm a nossa existência e sobrevivência.

Sejam melhores a cada dia e pensem no que, de fato, é necessário

para viver!

Eu vi o futuro e, se nada mudar, sinto avisar que é só ladeira

abaixo. Grandes crises, provocadas pela falta de recursos naturais,

vão acontecer. Se vocês acham que 2020 está sendo ruim, que já há

bastante sofrimento, aviso que a partir de 2030 a situação vai

piorar. A humanidade chegará à beira da extinção. Mais pessoas

morrerão de fome, uma onda de calor assombrará o mundo inteiro,

crises econômicas se agravarão, uma doença nova surgirá e

devastará boa parte dos seres vivos. Alguns tentarão construir uma

base em Marte para fugir deste mundo caótico, que surgiu por culpa

de vocês mesmos.

Se não querem chegar a esse ponto, vocês precisam mudar

completamente as atitudes que têm em relação a mim. Eu estou

�cando cada vez mais fraca e doente. Essa é a última chance. É um

bom momento para vocês deixarem de ser egoístas e começarem a,

verdadeiramente, cuidar de mim e a me preservar melhor. Deixem

as guerras de lado e ouçam o meu pedido.



Conto com a ajuda de vocês para a minha recuperação. O �m está

chegando e, em breve, ninguém mais estará aqui para dizer e ouvir

“eu avisei”! Espero que não me decepcionem.

Ass: Mãe Natureza

 

E.M. Estácio de Sá

DIRETORA-GERAL: Solange Braga de Oliveira

DIRETORA-ADJUNTA: Cleide Bresciani

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Laura Lo Surdo

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA: Eloisa de Lourdes Vilela Pinho Novaes

PROFESSORA ORIENTADORA: Lúcia Fernandes de Azevedo

ALUNAS:

 

1. Maria Eduarda da Rocha Caires

2. Rafaela Delfe Lut�

3. So�a Yu Huang



Conexão urgente!

João tem o sonho de ser um in�uenciador digital, sua fama está

começando com vídeos de jogos. Já não faz mais os trabalhos da

escola, não se interessa em sair com os amigos, esquece o horário

das refeições e, para tomar banho, é uma luta. Ele passa a maior

parte do tempo jogando, só pensa em �car famoso, só se importa

com ele mesmo. Seus pais, preocupados com sua saúde mental,

decidiram que ele precisa �car longe da tecnologia. A solução é

mandá-lo para a casa dos avós, dona Ema e vô Bernardo, que há

alguns anos escolheram viver em contato com a natureza. Mesmo

fazendo de tudo para mudar o pensamento dos pais, ele não

consegue.

Após uma longa viagem, chegou na fazenda dos avós e foi

recebido com muita alegria. Porém, nada mudava sua tristeza de

estar desconectado. Foi direto para o quarto, �car sozinho e

descansar. Pouco depois, chegou Maria, uma menina muito alegre e

divertida que interagia muito bem com as pessoas da região. Era

muito querida por dona Ema e vô Bernardo. Eles perceberam que

ela poderia ajudar seu neto. Sem ter outra opção, João acabou se

tornando amigo de Maria.

Ela falava sobre suas preocupações com as queimadas, com o

aquecimento global, com a extinção de alguns animais, e João não

entendia nada. Aquele assunto não lhe importava. Maria começou a

apresentar as belezas e distrações locais. Era tudo muito diferente

do que João estava acostumado.

Os dias foram passando, João começou a levar uma nova vida:



acordava com o canto dos pássaros, colhia frutas do pé, tomava

banho no rio e fazia caminhadas na mata. Em uma dessas

caminhadas, viu um bicho-preguiça; isso o deixou muito

impressionado e feliz. Nunca tinha visto um animal como esse em

seu habitat natural. Essas experiências foram deixando João

deslumbrado. Era um mundo desconhecido, mas agora enxergava

seu valor. As preocupações de Maria começaram a fazer sentido. Em

um dos seus passeios, observaram árvores sendo demolidas. Aquela

cena o deixou muito triste, foi como se o seu mundo desmoronasse.

Ele passou a ver a realidade: cuidar do meio ambiente é mais

importante do que �car conectado o tempo todo. Ficar só no celular

era uma fantasia. Havia muito mais coisas para serem vividas neste

mundo.

Agora estava conectado com a natureza. Então, decidiu juntar seu

o talento de produção de vídeos e os conhecimentos de Maria para

divulgar a importância e a beleza da natureza, acreditando que o

conhecimento poderia levar as pessoas a abraçar a causa do meio

ambiente. O comportamento de João mudou completamente. Antes

egoísta, agora pensando no bem-estar de todo o planeta. Quando

seus pais souberam, �caram impressionados e muito felizes.

 

E.M. Bahia

DIRETOR-GERAL: Flávio Márcio Silva Aragão

DIRETORA-ADJUNTA: Vânia Carla Azevedo

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Vanessa Relvas

PROFESSORA DA SALA DE LEITURA: Sandra Costa

PROFESSORA ORIENTADORA: Renata Lopes Vaz



ALUNOS:

 

Lhorena Monteiro Soares, Arthur Monteiro Soares



Consciência ambiental

Vou mandar um papo reto 

Então, pega a visão! 

Oxigênio vai acabar, 

Com tanta poluição. 

 
Meu irmão, minha parceira,

Ouça o que te falo:

Poluição nos rios...

Causa muito estrago! 

 
Com o desmatamento,

A natureza pede ajuda. 

Grita por socorro,

Mas não há quem a acuda.

 
O homem, (hum), 

Não sabe o que faz,

Mas acha que seus atos 

São supernormais 

 
Poluindo os mares,

Destruindo seu mundo,

Florestas queimando,

Mas que absurdo!

 



Mas como o ser humano pode ser tão injusto?!

Mas como o ser humano pode ser tão injusto?!

 
Porém, ainda há tempo!

É hora de mudar!

Reduzir o nosso lixo, 

Repensar e reciclar! 

 
Pra mudar o meio,

A gente tem que se moldar.

Somos parte dele! 

É preciso se ligar!

 
O planeta precisa 

De gente consciente.

É na nossa escrita

Que gritamos: é urgente!

 
O homem que é esperto 

Sabe ser sustentável. 

Ecologia/economia, (hum),

De braços dados!

 
Ecologia/economia, (hum),

De braços dados! 

 

E.M. República do Peru

DIRETORA-GERAL: Carla Maria Mendonça Lima



DIRETORA-ADJUNTA: Daniele Mangia Pereira Fernandes

PROFESSORA ORIENTADORA E DA SALA DE LEITURA: Amanda Cristina Motta da

S. Francisco

COORDENADOR PEDAGÓGICO: Márcio Norys Guedes
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1. Nayane Sara de Andrade Souza

2. Thainá de Jesus Cano

3. Raphaella dos Santos Silva



Consequências do amanhã

Desde a pandemia da Covid-19, o mundo vem se autodestruindo,

mas depois de um tempo os cientistas �nalmente descobriram a

cura, e todos acharam que nossas vidas voltariam a ser como era

antes, mas estávamos enganados! Hoje é dia 23 de junho de 2047, e

neste exato dia faz 10 anos que a ONU declarou crise mundial

extensa, graças a tudo que vem acontecendo nesses últimos anos.

Com toda certeza estamos à beira da extinção...

Tudo começou com as queimadas e os desmatamentos, que

deixaram muitos animais sem lar para viver e acabaram morrendo.

Logo depois veio a poluição, que causou o efeito estufa, aumentando

a temperatura e deixando o planeta cada vez mais quente e mais

inabitável ainda. Isso tudo fez com que o planeta não conseguisse

mais se sustentar como antigamente. Grande parte de todas as

espécies que necessitam de oxigênio e água para sobreviver morreu,

e a porcentagem aumenta cada dia mais. Cientistas e pesquisadores

vêm tentando achar uma solução para que tudo volte a ser como era

antes, mas até agora nada.

Muitos humanos desenvolveram doenças por causa do ar poluído e

da falta de água no planeta. Médicos estão �cando cada vez mais

cansados por causa da demanda de pacientes, mas eles nunca

desistem ou param de trabalhar. O número de suicídios aumenta a

cada ano que passa, porque as pessoas não aguentam viver com tão

pouca água e com dores internas. O mundo perdeu a sua cor, as

únicas árvores que sobraram estão morrendo pouco a pouco. A

chuva ácida, causada pela concentração de ácidos tóxicos no



planeta, e também a poluição nos fazem perder toda a nossa fé em

alguma solução.

Pesquisadores dizem que, se continuarmos nessas condições, o �m

de toda a vida na Terra será mais próximo do que o desejado. Nos

perguntamos se um dia iremos dormir e nunca mais acordar... O que

será de nós e da nossa família? Todos morrerão? Essas são poucas

perguntas que todo mundo está querendo saber. A�nal, quando será

que vamos conseguir uma solução para tudo isso?
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Cura ambiental

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.

 
Olá, queridos brasileiros! Sou o Curupira, o defensor das �orestas e

dos animais. Escrevo esta carta porque estou muito insatisfeito com

o que vocês estão fazendo com o meio ambiente! Desmatamento,

queimadas, desperdício de água... Quando vocês fazem essas coisas,

atrapalham o meu trabalho e complicam a minha vida! Minha

função é cuidar da natureza! Assim vocês estão me prejudicando! E

eu posso reclamar porque é meu departamento! Estou no meu lugar

de fala, como vocês andam dizendo ultimamente!

Desde a Revolução Industrial, a partir de 1760, o mundo vem

sofrendo bastante com o desgaste ambiental. Mas agora,

principalmente no Brasil, a situação está insustentável! A Floresta

Amazônica, mesmo sendo a maior �oresta tropical do mundo e

tendo grande diversidade de �ora e fauna, está sendo devastada!

Vocês estão de brincadeira! Daqui a 40 anos não vai ter mais nada!

Isso prejudica todo mundo! E o pior é que eu �co sem o meu ganha-

pão e, de quebra, sem o meu teto! Cês precisam preservar o meio

ambiente! Será que dá para diminuir a ganância? Vocês só pensam

em dinheiro?! E a consciência? E a sobrevivência?

Até pouco tempo ainda existia uma esperança em mim, sabe? Algo

me dizia que o meio ambiente seria tratado com mais cuidado,

a�nal, muitas pessoas estavam tentando fazer algo a respeito. Vi

algumas mobilizações, alguns acordos mundiais, mas nem assim,

bicho! Pelo jeito, isso está bem distante de ocorrer! Os alertas de



desmatamento, em abril desse ano, cresceram 63% em relação ao

mesmo período do ano passado! Situações como essa afetam a

natureza de uma forma inimaginável! Os animais do Pantanal

também estão sendo carbonizados por causa das queimadas! Até o

solo �ca comprometido! Tudo isso poderia ser facilmente evitado se

vocês fossem mais respeitosos e menos gananciosos! Até eu, que

tenho cabelo de fogo, nunca queimei nada! Vocês querem provocar

a extinção de tudo? Até a de vocês? En�m, quero que parem de

destruir o meio ambiente! O MEU AMBIENTE! E eu nem deveria

precisar pedir isso, né? É tão obviamente errado! Já até avisei para

o meu parça, o Capitão Planeta. Se a coisa �car mais séria e

perigosa do que já está, nem sei o que a gente vai fazer! Parem de

destruir a minha casa, replantem o que removeram, resolvam essa

questão logo para que ninguém mais seja afetado! Nem eu, nem a

animais, nem a vegetação, nem vocês! Não quero intrigas nem

con�itos! Ficarei eternamente grato se puderem atender ao meu

apelo. Tô aqui para representar o meio ambiente e tudo que nele

habita. Defendo as �orestas, o ar, o mar, a terra e os animais. Não

pretendo abrir mão deles por razão nenhuma. Espero, sinceramente,

que um ser mítico como eu, de cabelo cor fogo, com os pés para

trás, do folclore brasileiro, não tenha que intervir novamente.

En�m, me desculpem por interromper o silêncio da viagem de

vocês, mas a contribuição de cada um é muito importante para nós.

Obrigado por me lerem até aqui e não se esqueçam de que eu e o

Capitão Planeta estamos de olho! Como meu brother diz, “o poder é

de vocês”!

 



E.M. Estácio de Sá
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De repente

De repente portas se fecharam

E pessoas �caram em casa.

E as buzinas pararam de tocar

E a fumaça parou de poluir.

De repente as ruas �caram vazias.

 
De repente todos pararam

E leram livros e cozinharam

E �zeram exercícios e descansaram.

De repente aprenderam novas formas de viver.

 
E pessoas �caram em casa

E se tocaram e perceberam seus defeitos.

Pais e �lhos se conheceram,

Assim como a ignorância conheceu a empatia.

 
De repente veio a saudade

E o cheiro do feijão da vovó

E a ausência do abraço do vovô.

De repente o amanhã virou incerto.

 
De repente as pessoas �caram doentes

E as ansiedades apareceram.

Junto com elas, as contas venceram.

De repente o dinheiro acabou.



 
De repente os preços aumentaram

E os salários diminuíram.

Empregos foram perdidos

E lares também.

De repente a desigualdade �cou mais evidente.

 
De repente o mundo tornou-se mais perigoso

E o homem enfrentou o fogo

E a terra pediu socorro.

De repente o céu acordou tenebroso.

 
De repente substituíram os chás pelos medicamentos.

E o trem de ferro atropelou os trilhos

E ouvimos o mar gritar

“Eu vou avançar!”

 
De repente a natureza começou a mudar

E o ar que dá vida ao respirar

Começou a falhar.

De repente o meio ambiente paramos de respeitar.

 
De repente, achando que vai enricar,

O homem não percebe que é ele a pobreza

E, por ganância,

Deixa de raciocinar.

 
De repente o futuro virou um mistério.

Sem água limpa e ar?



O mundo sem matas

Não dá pra imaginar.

De repente entraram em desespero.

 
De repente o dinheiro nos cegou

E a tudo dominou.

E hoje vivemos a chorar, com lágrimas a derramar.

De repente a humanidade envenenou o seu lar.

 
De repente as pessoas usam máscaras

E se afastam da própria raça.

E, sem querer, o homem ao próprio terror se levou.

De repente o tempo passou...

 
De repente,

Mas não tão de repente.
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De: Terra  

Para: Humanos

Via Láctea, novembro de 2050.

 
Queridos humanos,

 
Espero que tenham �cado satisfeitos depois de todos esses anos

com seus “avanços”, que me causaram tanta dor e sofrimento. Tudo

�cou cinza, sem cor, sem vida, e não há nenhum corante arti�cial

ou nenhum robô que possa consertar o que vocês �zeram comigo.

As chuvas, que costumavam ser refrescantes e renovadoras, agora

queimam e destroem tudo que tocam. O Sol, que aquecia e tornava

o dia ameno e perfeito para aproveitar as praias, já queima demais,

causando fogo em meus “pulmões”. Eu não culpo apenas o Sol,

vocês colocaram fogo nas matas e �orestas. Vocês, literalmente,

colocaram fogo. Incêndios que acabaram com espécies, e tudo isso

por quê? Por pura diversão, por pura ganância.

Já não sou o mais bonito de minha família, desde que meus

oceanos foram poluídos e minhas �orestas desmatadas. Não passo

de uma gigantesca bola cinza e sem vida. Chego a desejar o vivo

vermelho de meu irmão, Marte. Sou grato por vocês não terem

conseguido viver nele; eu não aguentaria ver um dos meus irmãos

destruídos, assim como eu fui.

Vocês prometeram não me ferir, prometeram me manter vivo, mas

mentiram. Mentiram para mim e para seus �lhos. Causaram sua



própria ruína, cavaram a cova da própria espécie e de todas as

outras inocentes que foram sumindo ao longo do tempo. Daria tudo

que me restou para ver novamente uma arara-azul ou uma onça

espreitando sua presa. Daria tudo até para ver uma pequena

sardinha nadando por aí.

Reconheço e agradeço tentativas de aliviar minha dor. Achei

brilhante o que �zeram nas escolas, os vi recolhendo lixo, reciclando

e gostei muito da iniciativa contra o derramamento de óleo nos rios,

baías e oceanos. Me ajudaram muito, nunca esquecerei a devoção

dos jovens de salvar seu planeta. Queria que os adultos tivessem

abraçado suas iniciativas ao invés de repudiá-las. Talvez tudo

pudesse ter sido diferente.

Eu juro que não queria fazer mal a nenhum de vocês. Não quis que

os oceanos se revoltassem, nem que os ventos se descontrolassem.

Não quis destruir suas casas, mas foi a maneira que encontrei para

me proteger, me proteger dos meus próprios habitantes. Acho que

isso nunca aconteceu em nenhum outro planeta do universo.

Hoje, os poucos de vocês que restaram vivem escondidos em

abrigos ou se arriscando nas ruas. Quero que saibam que estão

recebendo exatamente o que �zeram comigo: nada mais, nada

menos. Mas não se preocupem, logo começarei a me recuperar e

estarei apto novamente a acomodar a vida.

Espero que um dia aprendam com seus erros, espero que

reconheçam o quanto me machucaram e, principalmente, que me

valorizem como seu único lar. Fui destinado a abrigar vocês e, por

mais que a maioria de vocês não agradeça, sempre farei o meu

melhor para que �quem bem e seguros.

Do seu planeta, Terra.



 

E.M. Vicente Licínio Cardoso
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Diário de um planeta

Sistema solar, 15 de outubro de 2020.

 
Querido diário,

 
Desculpe-me por �car tanto tempo sem escrever. Você deve estar

se perguntando: “Com o que a Terra está se ocupando que não

encontra mais tempo para me contar o que com ela acontece?!”.

Bom, muitas coisas aconteceram desde o início da pandemia. No

começo, tudo corria muito bem: as pessoas aderiram à quarentena e

ao isolamento social. Vi que todos realmente estavam com medo do

vírus que eu criei. Não me orgulho, mas me vi obrigada a criar um

vírus para que a humanidade pudesse parar e repensar como suas

atitudes estavam, aos poucos, me matando.

Porém, o “tiro saiu pela culatra”. O homem, apesar de diminuir o

ritmo, continuou me poluindo: além do plástico que já existia nas

ruas e nas águas, agora tenho que aguentar máscaras de proteção

contra o vírus largadas por aí. Percebi que, nesse isolamento social,

mais lixo doméstico foi gerado, aumentou-se o consumo de luz, o

consumo de água e, também, o consumo de itens supér�uos.

Carros e ônibus voltaram a circular nas ruas com o afrouxamento

da quarentena, e, com isso, a poluição atmosférica passou a

aumentar novamente. Achando que eles não teriam mais como me

afetar, fui pega de surpresa ao ver que, por ganância, o homem tem

incendiado uma das coisas mais lindas que existem em mim: o

Pantanal. Agora ele queima e arde em chamas, bem como a



Amazônia, que continua perdendo, a cada ano, milhares de centenas

de hectares por causa do fogo e do desmatamento. Meu coração dói

ao ver isso tudo e ver também os animais destes biomas, alguns em

extinção, perderem seus lares ou, pior, perderem suas vidas.

A cada dia, por causa do egoísmo da humanidade, �co mais fraca:

aquecimento global, chuva ácida e inversão térmica são alguns dos

sintomas que mostram o quanto adoeci. Não entendo o porquê de

não retribuírem o amor que lhes dou todos os dias. Eu lhes ofereço o

ar, a água, a terra e tudo o que é necessário para que sobrevivam.

Em troca, a cada dia, pouco ou nada fazem para que eu melhore.

Fico me perguntando se os homens ainda não entenderam que,

sem os recursos que há em mim, eles deixarão de existir. Aliás, não

só eles, mas as outras vidas que abrigo, também sumirão.

Estou me sentindo perdida, desolada e, honestamente, não sei mais

o que fazer para que o ser humano se conscientize e mude suas

atitudes.

Bom, vou �cando por aqui. Espero que nos próximos dias eu possa

escrever em você com mais esperança sobre tudo o que há em mim

e sobre meu futuro.

Boa noite, meu querido con�dente, e até breve... pelo menos assim

espero!

Beijos,

Terra.

 

E.M. República do Peru
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Diário de uma bombeira

Poconé, 29 de agosto de 2020.

 
Querido diário,

 
Hoje acordei bem cedo. Meu �lho ainda estava dormindo, nem

consegui dar bom-dia para ele. Tomei um banho, deixei o café

pronto, tomei um gole e fui direto para o ponto de encontro. Hoje o

acesso aos focos de incêndio foi bem mais difícil, o fogo estava se

espalhando mais rápido. A fumaça atrapalhou a visão e di�cultou a

respiração, além do calor fora do normal. Combater o fogo no

Pantanal é muito desa�ador. A vegetação fechada di�culta tudo, o

vento muda de lado e nos obriga a começar do zero. Não tive tempo

nem para descansar os pés, em 20 minutos comi meu almoço e

voltei para o trabalho.

Hoje soube que os bombeiros do Paraná se juntarão a nós no

combate ao fogo. Todos deixarão suas famílias para vir para cá. Eu

nem imagino �car longe do meu �lho e do meu marido. Sair de casa

hoje sem poder dar um bom-dia já me doeu...

Quando voltei, o capitão do nosso grupo falou para fazermos

aceiros para impedir que o fogo avançasse. Pela primeira vez, senti

medo, foi estranho, mas meus companheiros me ajudaram, e, juntos,

conseguimos cumprir a missão. Recebemos também a ordem para

construirmos refúgios para os animais resgatados. De repente,

chegou a informação de que havia uma emergência. Entramos mais

fundo na mata, e eu vi coisas que ninguém gostaria de ver: tudo



queimando, animais correndo, e outros já mortos. Não consegui me

controlar. Chorei. Fiquei pensando: “Será que isso vai acabar um

dia?”. Ficamos a tarde inteira naquela área tentando apagar o fogo.

Alguns bombeiros passaram mal e tiveram que ser retirados de lá.

Eu disse para mim mesma: “Não vou sair daqui, vou lutar até o

�nal”, e eu �z isso. Fizemos de tudo para conter o fogo, mas,

infelizmente, não conseguimos, tivemos que sair de lá às pressas,

todos em silêncio, um clima pesado de derrota. Nunca �quei tão

triste...

Hoje não foi um bom dia, mas amanhã vai ser, tenho certeza. Não

vou desistir de salvar o Pantanal. Uma colega veterinária vai chegar

para ajudar a cuidar dos animais feridos. Não vejo a hora de

encontrá-la. Precisamos de médicos, medicação e alimento para os

animais resgatados. E de chuva.

Cheguei em casa há algumas horas, estou exausta. Foram 12 horas

de trabalho. Ainda vou �car de sobreaviso caso ocorra algum

imprevisto. Estou desolada. Na minha mente, passam as imagens

dos animais feridos, dos animais mortos e dos meus colegas sendo

carregados. Meu coração está em luto, meus olhos estão vermelhos

da fumaça e do choro. Abracei meu marido e meu �lho, ainda

soluçando. Eu precisava tanto desses abraços! Deles vem minha

força. Tomei um banho, jantei. A comida estava tão gostosa!

Também brinquei um pouco com meu menino. Brincar e escrever

me ajudam a relaxar, a esquecer o inferno que o Pantanal se tornou.

Agora vou pedir a Deus para acalmar meu coração e conseguir

dormir. Espero sonhar com meu velho Pantanal, cheio de verde, de

vida. Amanhã é um novo dia para resgatar meu lar.

Boa noite,



Nana
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Dinheiro não se come

O céu e a terra formam minha moldura, tenho muitas coisas a

dizer, sou diverso, como tudo neste planeta, mas...

Meu nome é meio ambiente, envolvo todas as coisas vivas e não

vivas que ocorrem na Terra, esse planeta que um dia, um

astronauta, lá do alto, disse “A Terra é azul”. Sou todo lugar onde a

vida ganha forma e segue seu curso.

Sou o mar, a atmosfera terrestre e suas superfícies secas, onde há

seres vivos e interação deles com o meio que os circunda.

As plantas? Ah, as plantas deram tratamentos inéditos e cura para

doenças que antes assolavam a humanidade. Elas geram oxigênio,

alimentos, �bras e combustíveis. As plantas são essenciais para a

sobrevivência de toda a forma de vida inteligente no planeta, mas,

mesmo assim, são vítimas das ações humanas.

Eu sou o meio ambiente! Por que insistem em me maltratar se sou

eu que lhes garanto o direito de respirar?

Derrubam árvores em vez de replantá-las, deixam as �orestas

dizimadas e o ar cada vez mais poluído. Terras que antes eram

férteis agora estão sendo devastadas pela ambição do homem. Há

animais em extinção, pessoas fazendo bolsas de couro com onças-

pintadas, pássaros que não irão mais voar. O brilho das matas aos

poucos vai indo embora... sem previsão de voltar.

Quando a última árvore estiver caída, quando o último rio tiver secado, quando o último

peixe for pescado, vocês vão entender que o dinheiro não se come, que a vida é muito mais

que comprar e vender. (Alanis Obomsawin)



Mesmo estando cansado, um pedido vou deixar: não me cortem,

não me queimem, não me vendam... apenas ajudem a me preservar.
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Fogo! Fujam!

As coisas já não são mais as mesmas por aqui. Costumava me

lembrar de como esse lugar era bonito, colorido por lindas �ores de

diferentes tipos, animais cheios de vida. Agora, só nos restam as

cinzas para contar história: a história de como destruíram o

Pantanal.

Prazer, eu me chamo Hobi, o lobo. Sou um lobo-guará e gostaria

de lhe contar a minha verdadeira indignação.

Uma vez, vi dois humanos em uma parte quase aberta do Pantanal.

Já não restavam muitas árvores lá. Eles se pareciam com aquelas

pessoas que �lmam os animais e falam sobre o que está acontecendo

conosco. Eu acho que se chamam repórteres, não? Já me preparava

para sair de lá, quando ouvi uma parte de sua conversa. Eu me

interessei bastante no caso, então decidi �car e ouvir um pouco. Não

é que eu seja fofoqueiro, ou algo do tipo, mas aquele assunto

realmente me interessava.

– Desde o início do período em que houve a seca, em maio, até

agora, os focos de incêndio vêm aumentando bastante. Dados foram

divulgados recentemente pelo Inpe, o Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais, e mostram que 6.048 pontos de queimadas

foram identi�cados do início do mês até o dia 23 de setembro –

disse uma bela moça, que olhava para uma média caixa preta que

um homem à sua frente segurava em direção a ela.

– Corta! – exclamou o homem, que deixou suas coisas por cima da

grama, arrumando-as logo depois.

Antes de correr como um louco para contar a tão importante



descoberta, pude ver os humanos se deslocando dali, andando e

observando bem cada detalhe do nosso Pantanal.

Corri como se não houvesse amanhã e, se eu realmente não

contasse a notícia e não �zéssemos nada a respeito, poderia não ter

um amanhã.

– FOI O MAIO! – gritei a poucos metros de distância da “turma”,

fazendo com que todos levassem um belo susto e me olhassem

incrédulos, preocupados pelo meu grito e rapidez em que vinha

repentinamente. – Foi... o... Maio... – disse, recuperando meu fôlego

e esperando as tantas perguntas que meus amigos fariam.

– Quem é Maio? – perguntou Mário, o tucano.

– O que ele fez de tão chocante? – perguntou a onça, me olhando

com um olhar tedioso e sem interesse no “ser” ali citado.

– Ele roubou nossa água, os humanos quem disseram... – falei com

simplicidade e olhando cara a cara a onça, que até então estava

calma. Daí, já desesperada, a onça novamente se pronunciou:

– Como assim ele “roubou” nossa água? – alguém tinha que fazer a

pergunta difícil.

– Eu não sei, mas tem mais! Um tal de Inpe divulgou dados

dizendo que 6.048 pontos/locais foram queimados do início do mês

até o dia 23 de setembro – mesmo não sabendo o que aquilo

realmente signi�cava, decidi contar, parecia importante.

– Queimadas... Queimadas... humm, queimadas... QUEIMADAS! –

repetia Mário, e eu me perguntando sobre o que ele estava

imaginando – Queimadas são chamas, e chamas são fogo... –

continuava o tucano.

– Oh! Minha nossa! Parece que temos um Sherlock Holmes por

aqui, não é mesmo? – não aguentei e precisei usar de ironia.



– Isso nós sabemos! Queimadas são fogo, mas por que eles querem

tanto queimar por aqui? Essa é nossa casa! – Irene, a jiboia,

�nalmente havia aberto a boca para dizer algo.

– O meio ambiente é um presente do mundo para todos, com seus

recursos, alimentos... – entrou na conversa Rita, a coruja. – Mas tem

pessoas que abusam desse presente! Se isso continuar, a natureza vai

trocar esse presente por algo que ninguém quer esperar, como

mudança climática, derretimento das calotas polares, aquecimento

global...

– Dona Rita, sempre muito sábia! – não pude deixar de exclamar. –

Gente, estou sentindo um cheiro esquisito...

Logo avistei aqueles mesmos humanos de mais cedo, e eles

corriam em nossa direção gritando: “FOGO! FUJAM!”. O que eles

queriam dizer com isso? Espera! ESTÁ PEGANDO FOGO!

Todos corremos. Alguns tentaram se esconder, outros já haviam

perdido suas casas, outros haviam se machucado, e muitos haviam

morrido. Horas depois, uma espécie de avião diferente pousou perto

de alguns animais. De lá saíram mais humanos, com umas camas

esquisitas, colocando quantos animais fossem possíveis no

helicóptero (esse era o nome do avião). Eu consegui entrar. Fui

levado a um lugar grande, onde havia muitos outros animais, alguns

até que eu nunca tinha visto na vida. Mas eu sinto falta mesmo é de

poder ser livre, correr e brincar na minha casa. O que �zeram com

ela?
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Júlia, a protetora do  

meio ambiente

Júlia era uma jovem indígena de quinze anos que morava na

cidade grande com seus pais. Ela era uma adolescente bem

esforçada nos seus estudos, pois se importava com seu futuro e com

o de outras pessoas. Por esse motivo, ela sempre cuidou e preservou

o meio ambiente, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo.

Porém, nem todos pensavam da mesma forma.

Certa vez, Júlia estava na sala de sua casa assistindo à televisão

com sua família quando viu uma reportagem que deixou todos de

boca aberta. Um repórter falava sobre a triste realidade das

queimadas no país. Várias �orestas, campos e jardins estavam sendo

incendiados, e, em função disso, inúmeros animais estavam

morrendo.

Com aquelas imagens na cabeça, ela �cou se perguntando como

poderia conscientizar todos de que precisamos da natureza

preservada e de que sem ela os seres humanos não poderiam

sobreviver. Outra de suas grandes preocupações era com os animais

que necessitavam da natureza para viver, pois as �orestas e os

diferentes ambientes eram seu lar. Percebendo a gravidade da

situação, ela resolveu que deveria, de alguma forma, abrir os olhos

da sociedade para o fato de que, sem um meio ambiente bem

cuidado e respeitado, a vida na Terra não sobreviveria.

Júlia, então, começou a alertar seus amigos e colegas de escola

sobre o assunto. Por sorte e até para sua surpresa, muitos tinham o



mesmo pensamento que ela. Para seu azar e descontentamento,

contudo, nem todos concordavam e alguns acreditavam que tudo

era um grande exagero de sua parte. Ela, entretanto, não se deixou

abater com aqueles pensamentos negativos. Conforme o tempo

passou, Júlia conseguiu mais adeptos e amigos que a apoiavam,

ajudavam e, principalmente, incentivavam em sua grande missão de

ajudar o meio ambiente.

Começou a fazer protestos, organizar carreatas e mutirões e dar

palestras e discursos contra o desmatamento das �orestas e as

queimadas. Passou a orientar para que as pessoas deixassem de

poluir rios e mares e buscassem destinos melhores para seu lixo,

pois as ações humanas estavam destruindo o planeta.

Com tudo aquilo, Júlia estava verdadeiramente ajudando o meio

ambiente, e essa notícia rapidamente caiu na boca do povo. Em

pouco tempo, só se falava naquilo, tanto que essa história chegou

aos ouvidos do presidente do seu país, que �cou muito feliz ao

descobrir o que aquela menina estava fazendo pelo mundo. Ele

resolveu, desta forma, chamá-la para fazer um discurso ao vivo em

rede nacional e a presenteou com uma medalha de honra ao mérito,

como uma recompensa por seus esforços.

A menina fez o mesmo discurso que estava habituada a fazer em

todos os eventos que organizava:

– Com pequenas atitudes, nós podemos mudar o mundo. Se cada

um de nós �zer um pequeno gesto ou ação no sentido de ajudar o

meio ambiente, todos nós teremos um mundo melhor, tanto os seres

humanos quanto os animais.

Júlia, porém, não se contentou em só ajudar o seu país. Ao

contrário, ela começou a viajar pelo mundo para divulgar sua



mensagem e fazer o mesmo em outros países.
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Meu querido Pantanal

Quem dera eu viver no Pantanal

Ou quem dera eu ter vivido

Quem dera eu pudesse te salvar

E te tirar desse grande a�ito

 
No meio do fogo e da fumaça

Da destruição e do desleixo

Sabe-se lá o que é esperança

Eu não mais a vejo

 
Sinto pela sua cantoria

Pelas suas cores

Pelas suas �ores

 
Consigo sentir o seu horror

De ser prisioneira

Da tristeza e da dor

De não entender

Por que deixamos você?

 
Tão triste realidade

Que ocorre no Pantanal

Árvores pegando fogo

Num incêndio infernal

 



O respeito deveria ser a base de tudo

Mas eles não respeitam

Eles matam...

 
Por que eles matam?!

 
Não se importam com quantos hectares de terra eles vão queimar?

Quantas árvores vão derrubar?

Quantos animais eles vão matar?

 
O homem só pensa em si mesmo

Porém nem isso está fazendo direito

Mal sabe esse indivíduo

Que está trilhando o próprio caminho

Para a perdição, para a extinção, PARA O ESQUECIMENTO...

 
Com tanto desmatamento

Nem a gente nem os nossos descendentes

Conseguiremos viver por muito tempo

Em terra quente, poluída, sem árvore e sem vida...

 
É preciso mais ação

Para evitar a extinção

Do mais forte animal

 
Ah, meu querido Pantanal!

Cheio de verde e azul

Quero te ouvir respirar

Quero te ver SOBREVIVER
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“Não é que funcionou?”

Katrina, uma doce menina de sete anos que vivia no campo,

precisava viajar para a cidade com seus pais para visitar os tios. O

nome da cidade era San Angel.

A garota, que sempre via todas as plantas com um verde radiante,

se assustou quando chegou àquela cidade cinza e triste.

Ao chegar à casa de seus tios, ela perguntou o porquê de não ter

visto quase nenhum tom de verde, e a única resposta que ela teve

foi:

– Aqui é assim, querida! Sem árvores ou coisas do tipo.

A menina não parava de pensar no que sua tia tinha lhe falado. “É

mesmo desse jeito?! Se for, como conseguem viver assim?!” Ela

queria fazer alguma coisa. Precisava fazer alguma coisa.

Então, a garota pediu à sua mãe para que comprasse algumas

sementes, para que ela pudesse plantar algumas no quintal. Sabia

que não era muito, mas, pelo menos, era alguma coisa.

Enquanto estava lá, Katrina fez amizade com algumas crianças da

cidade, e logo falou:

– Gente! Precisamos mudar essa cidade! Nós podemos mostrar que

conseguimos mudar o mundo, começando por aqui, ajudando o

meio ambiente. Todos juntos!

– Mas como faremos isso, Katrina?

– Pode parecer pouco, mas a ideia é a de plantar algumas árvores

nos quintais das casas e até na praça!

Assim, as crianças toparam a ideia de Katrina. O �nal de semana

passou e a menina teve que voltar para casa. Anos se passaram, e



agora, já mulher, ela tem 48 anos. Todo �nal de semana ela volta

para a casa de seus tios para ver as árvores.

Toda vez que ela volta, tem sempre uma nova árvore lá. Sempre

um pouco mais daquele verde radiante que tanto ama.

Mas, dessa vez, tinha algo diferente. Alguém tinha colado um

bilhete incentivando as pessoas a plantarem mais e homenageando a

pessoa que tinha começado.

 
“É... não é que funcionou?”, disse abrindo um sorriso.
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Não quero que  

a beleza se vá

Sentada na praia

Sobre a pedra lisa

Sentindo do mar a brisa

O sol aquecendo a minha pele

E água fresca para hidratar.

Não quero que a beleza se vá...

Não a beleza que é minha,

Mas aquela que diante de mim está:

Os peixes, as águas, as árvores e o ar.

Não quero que a beleza se vá.

Os pássaros nas árvores, as frutas,

As �ores, o vento no rosto

E o ar para respirar.

Quero a beleza das manhãs

Perfumadas pelas �ores,

Sem a poluição dos carros e seus infratores,

Sem a fumaça produzida pelos moradores.

Não quero que a beleza se vá...

Anseio pelo orvalho das manhãs

Regando a terra

Fazendo germinar a semente

Que é sinônimo de transformação.

Anseio pelo orvalho das manhãs



Regando os corações

Fazendo �orescer a empatia

Para as futuras gerações.

Não quero que a beleza se vá...

Quero olhar pela janela

E ver esplêndidas artes naturais,

Diversas �ores como pintura em aquarela

Não restarem apenas nas memórias mais belas.

Sei que dói pensar que a beleza pode acabar,

Pois estão destruindo o meu lar.

Sinceramente, o que para os meus netos irá sobrar?

Para alguns sobrou só em fotogra�a

Seus dias curtindo a maresia

Sentindo a brisa.

Agora, tudo com óleo está.

Vi a sueca na ONU discursar.

Como, por anos, deixamos isso para lá?

Deixamos que a beleza se vá.

Deixamos de lado a proteção ao meio ambiente,

O cuidado com as árvores, os animais, o solo, os rios e mares.

Deixamos a Terra ser tratada como lixo.

Pode isso?

Chão de terra para os índios é desleixo?

Os primeiros moradores do nosso país terão este desfecho?

Ter sua terra destruída pelos operários para satisfazer a ganância

dos empresários?

Na �oresta, quem se aproxima do fogo perece.

Quem protesta?



H2O é a fórmula.

Seria esta a solução para o fogo anular?

O homem gera queimada quase legitimada.

O Estado e as pessoas “estudadas”

Querem fauna e �ora exterminadas!

Mas eu não quero que a beleza se vá...

Pois não consigo imaginar

Futuros poetas sem ter

O que lhes inspirar,

Ou um futuro pintor

Tentando colorir a �ora sem cor.

Será que até lá

Um pouco do azul do céu

E o lindo coral no mar

Continuarão vivos?

Ou somente fotogra�as irão restar?

Eu ainda quero a beleza que aqui está!
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Natureza em crise

Raciocínio incoerente

E a Natureza sente

Os dias “tão” mais quentes

Por causa de queimadas inconsequentes

A Natureza é o nosso lar

Sem ela, não podemos sonhar

 
Queremos a mudança

Que eu ainda não avistei

E temos um governo que só fala

e nunca faz

Exigimos respeito àquela que nos traz paz.

 
O desmatamento está acontecendo,

Comprometendo o equilíbrio do planeta

Em seus diversos elementos.

Ecossistemas,

Economia e sociedade,

Tudo isso sendo afetado

Pela humanidade.

 
A ganância e o orgulho

E o mundo cada vez mais sujo.

O homem capitalista

só pensa na próxima compra da lista.



O consumismo nos domina,

e a Terra se contamina.

 
Na Natureza, a cada dia

menos uma árvore,

menos um bicho,

menos uma vida...

Onde vai parar essa população

genocida?!

 
O mundo não é de papel

A fumaça das indústrias poluindo o céu

Minha gente, nunca se esqueça

de cuidar do nosso planeta!

Cuidar, cuidar, cuidar!

Esse é o nosso lar!

 
Cuidar, cuidar, cuidar!

Esse é o nosso lar!

 
Não temos um “planeta B”

É melhor preservar!

 
Cuidar, cuidar, cuidar!

Esse é o nosso lar!

 

E.M. Ary Barroso

DIRETORA-GERAL: Rosane Ferreira da Silva



DIRETORA-ADJUNTA: Rosângela Ferreira Muniz da Silva

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Rosane Cristina Rodrigues Lanzelotte

Ceccarelli

PROFESSORA ORIENTADORA: Claudia de Mattos Paiva

ALUNAS:

 

1. Anna Victória da Silva Nascimento

2. Bruna de Oliveira Resende

3. Gabriela Angelo de Castro



Negligências com a natureza

Cada dia que passa temos

Mais cidades lotadas.

Temos menos águas, terras e

Ecossistemas.

Destruímos hectares para

Construirmos mais casas,

Matamos crianças por falta de água

E, daí por diante, não sobrará

Mais nada...

 
E esse tanto de poluição

Acabando com o nosso “mundão”?

O que custa dizer “não”

A esse lixo no chão?

Até a água do mar

Não tá dando pra salvar!

Garrafas, sacolas, copos de plástico,

Tem de tudo por lá!

Se não cansamos de estragar

O nosso próprio lar,

Aonde é que vamos parar?

 
E os animais em extinção

Morrendo em sua própria casa,

Pelos homens sem coração,



Os pássaros sem suas asas

Lutando por vida, assim

Tão esquecida pelo homem

Nesse mundo de ilusão...

 
Pecuária, agricultura, mineração...

Essa é a desculpa

Para tanta destruição,

Florestas virando savanas,

Mas para ele isso é bacana

Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal...

Para nós, isso é vital,

Mas, para o homem, o que importa

É somente o capital!
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O mar

Houve um tempo da minha existência em que eu era muito

importante, as grandes histórias da humanidade foram contadas no

deslizar das minhas águas. Sempre transmitindo serenidade e calma,

mesmo sendo o palco de grandes batalhas por disputas de terras. Por

muito tempo �quei calado, mas agora eu resolvi falar: sou o mar,

tenho muitas histórias e, agora, uma delas eu vou contar.

As minhas ondas e marés levaram minhas águas a muitas terras ao

redor do mundo e junto comigo alguns humanos intrometidos

vinham com minhas águas. Até que um dia encontrei a ilha Gaia.

Tudo que nela existia era perfeito, enchia os meus olhos de

felicidade, foi amor à primeira vista. Eram �ores, árvores, animais,

fauna e �ora, tudo em perfeita harmonia dentro do ciclo da vida.

Um dia fui visitar aquela amada ilha e percebi que o inevitável

aconteceu: o maior predador de todos, o homem, conseguiu chegar

à minha ilha favorita. Sua chegada trouxe muita transformação.

Primeiro ele cresceu e se multiplicou, depois tomou tudo para si. Vi

prédios surgindo e junto com eles ruas asfaltadas. Para todo lugar

que eu olhava, o homem estava lá.

Tentei conversar com eles, mas não fui ouvido. Tive que avançar

minhas águas por suas ruas, pontes e vielas, mas de nada adiantou,

eles não entendiam a conexão que eu tinha com Gaia.

Com o tempo, uma empresa chamada Perses (deus da destruição)

se instalou naquela ilha. Nunca entendi muito bem o que eles

produziam, mas, assim que eles chegaram, derrubaram árvores,

colocaram canos que jogavam óleo e outros resíduos em mim e com



suas grandes chaminés jogavam fumaça no céu.

Os homens desta empresa eram sócios do prefeito daquela ilha.

Eles faziam de tudo para ganhar mais dinheiro, porém o prefeito

tinha uma �lha chamada Nicoly – a que vence com o povo –, uma

adolescente maravilhosa, muito simpática. Ela era amiga dos

pescadores, que tinham que pescar para sobreviver. Ela gostava de

me observar. Todos os dias ela vinha, durante o amanhecer, para

dar um mergulho e me apreciar. Aquela menina pensava a meu

respeito mais do que os adultos.

Nicoly sempre teve uma visão sobre esta ilha que ninguém mais

tinha. Os donos das grandes lojas, prédios e da empresa Perses não

ligavam para a natureza, continuaram desmatando e poluindo. Com

toda essa poluição, eu não resistiria.

Até que um dia, quando Nicoly vinha ao meu encontro, viu poucos

pescadores. Chegou à praia e viu uma cena de lamento, na areia via

os peixes e animais marinhos que ela tanto amava machucados e

mortos pelo descaso dos donos da empresa, que jogavam óleo e

outros resíduos nas minhas águas.

Novamente soltei o meu lamento. Só que algo havia mudado.

Nicoly conseguia ouvir os meus lamentos, que tinham sido

carregados pelo vento. Com os olhos ainda encharcados de lágrimas,

olhou para os pescadores desiludidos e decidiu chamá-los para fazer

um protesto contra a destruição do meio ambiente, mostrando para

os moradores daquela ilha o que aquela empresa fazia com a ilha

que eu e eles tanto amávamos.

E assim o fez. Junto com os pescadores, eles pararam as ruas,

protestaram em frente à empresa Perses e mostraram para os

moradores o que homens ambiciosos estavam causando à natureza.



Com os seus discursos e com a ajuda do seu pai, eles conseguiram

uma reunião com o dono da empresa e seus investidores.

Na reunião, os pescadores contaram o que eles haviam passado e o

que aconteceria com eles se continuassem sem sua única fonte de

renda. Após horas de conversas e discussões, os empresários,

investidores e o prefeito entraram em um acordo com os pescadores.

A empresa pararia de jogar óleo e outros resíduos no mar e passaria

a apoiar a reciclagem, fazendo com que os moradores que �zessem

coleta de lixo selecionado recebessem descontos nos produtos da

empresa, que agora se chamava Marvin – amigo do mar. Já o

prefeito revisou os encanamentos da ilha para não ter mais

vazamentos de esgotos em mim.

Vendo como Gaia está segura, posso descansar um pouco.

Enquanto houver pessoas como a Nicoly, as coisas ainda podem

melhorar. Fiquei sabendo de mais um adolescente que pensa como

ela. Espero que surjam outros para que a terra possa prosperar por

muitos e muitos anos.
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O meio ambiente  

grita de dor

– Oh! – o meio ambiente grita de dor.

Cuidem de mim, humanos ingratos!  

 
Com indústrias em massa, poluem o meu ar.

Estragam a água com excesso de lixo no mar. 

As �orestas vocês desmatam, sem nem prestarem atenção

Que existem milhares de vidas entrando em extinção.

 
Causam problemas para o mundo por pura vaidade,

Esquecem que há pessoas que não moram na cidade. 

Índios também precisam de cuidado!

Vocês ateiam fogo nas matas

E só deixam as suas casas de lado.

 
Os animaizinhos sofrem

Com as queimadas nas �orestas

E acabam morrendo

Procurando saídas em frestas.

 
E as gerações seguintes?

Oh, coitados!

Se continuarem a me maltratar,

suas vidas não passarão de �apos!

 



Estou chorando agora

por tanta falta de compaixão.

Daqui a pouco estarei

Como os mortos em um caixão.

 
A cada dia que passa, torno a gritar de dor.

Pergunto-me onde está esse tal amor

Que vocês dizem espalhar com tanto ardor.

– Desculpe-nos, meio ambiente, por maltratá-lo tanto.

Há muito tempo você está aos prantos.

 
Poluímos, desmatamos

e matamos seus preciosos animais. 

Destruímos tanta beleza

e depois agimos como seres normais.

 
A hipocrisia do ser humano é grande.

Acabamos com o mundo inteiro

Como se nada fosse importante. 

 
Sabemos que você é essencial para qualquer nação,

Mas te arruinamos sem nenhuma precaução. 

 
“O que será do meio ambiente daqui a algum tempo?”

Todos os dias perguntamos.

Mas, a cada ano, mais fôlego lhe tiramos.

 
Nos desesperamos com a sua decadência, 

Mas continuamos a agir com negligência. 



A mãe natureza chora pelos seus danos.

O que era uma linda poesia, agoniza por causa dos humanos

Mata Atlântica, Amazônia ou Pantanal,

Eliminamos tudo isso como se fosse algo banal.

 
O meio ambiente é uma das maravilhas do mundo.

Isso nem precisamos falar!

Sem ele não existiriam as grandes paisagens

que deixam a todos sem ar.

 
Quanta beleza nos mares transparentes e coloridos!

Montanhas, árvores, rochas e chãos �oridos. 

O dia com neve,

ensolarado ou chuvoso,

Todos esses são belos exemplos

de um ambiente formoso. 

 
Se continuarmos a matar, desmatar ou poluir,

Esse espetáculo pode sumir.

Não falta tanto tempo assim

Para tudo se esvair. 

 
As queimadas machucam as árvores,

O ar e os inocentes animais.

Quando o fogo chega,

eles precisam fugir dos seus habitats naturais. 

 
As fumaças tóxicas prejudicam cada neurônio,

E fazem com que diminua ainda mais a camada de ozônio. 



 
Aonde iremos chegar com tudo isso?

Em qualquer lugar, encontramos lixo!

Mas podemos melhorar o meio ambiente

Realizando algo realmente e�ciente.   

 
Preservá-lo é de grande importância

para o nosso conviver,

Ou daqui a pouco

não poderemos mais viver.

 
Queremos as próximas gerações vivendo bastante,

Desejamos que todos presenciem algo bom e grande!

 
Poderemos morar em um mundo sem ter medo de ver

tudo o que é natural se perder

Tendo plena convicção de que o meio ambiente irá vencer. 
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Ó, meu Pantanal...

Pantanal! Ó, meu Pantanal!

Onde tinha vida,

agora há destruição.

Uma tristeza total!

Animais queimados,

aves pararam de voar,

e o fogo, que é grande...

até ao céu chegou.

O que era verde e brilhante,

Agora é cinza e triste.

Onde se tinha riqueza,

cada bicho com sua beleza,

agora só tristeza!

Águas evaporam,

tornando a vegetação

um deserto igual ao sertão.

Ah! Meu Pantanal!

O que o homem fez com você?

Trocou a �ora verde por um

deserto sem vegetação,

onde só é possível encontrar fogueira e carvão.

Com a água prestes a acabar,

a �oresta sendo desmatada,

os animais tentando sobreviver aos incêndios...

O Pantanal pede socorro!



Quanta queimada, fumaça e descaso

causados por pessoas sem noção!

Jornais da TV exibem a devastação.

O que fazer?

Como agir?

Um turbilhão de emoções e tão pouca ação.

 
Nosso sonho é fazer um mundo melhor,

onde a esperança deve reinar,

com paz, amor e vida melhor,

não só no Pantanal,

mas em todo planeta!

Salvem o Pantanal!

Salvem o meio ambiente!

Salvem o planeta Terra!
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O verdadeiro 

significado

As árvores você não pode derrubar.

No lugar certo, o lixo deve jogar.

O oceano tem que preservar,

Para os animais que vivem lá conseguir salvar.

 
O que você plantar irá colher,

Então pense bem para não se arrepender.

Coisas boas sempre vão acontecer

Com aqueles que o caminho do bem decidirem escolher.

 
Se com menos destruição teríamos mais alegria,

Por que não deixarmos de hipocrisia

E agirmos com mais empatia

Em um lugar que foi criado com tanta maestria?

 
O melhor caminho a seguir é aquele que te faz sorrir.

Se desistirmos, tudo irá ruir.

Então vamos dar as mãos e começar a construir.

 
Se pensássemos na natureza

Como uma verdadeira fortaleza,

Nada seria feito com tanta malvadeza

E agiríamos todos com mais gentileza.

 



Quando será que vamos abrir os olhos e manter 

Aquilo que tanto tem a nos oferecer?

O meio ambiente é um tesouro que não se pode perder.

Pelo contrário, só temos que fazê-lo crescer.

 
Quem acredita que um dia tudo isso para melhor irá mudar,

Venha com a gente fazer desse mundo um verdadeiro lar.

Todos poderão desfrutar

De uma nova era que irá começar.

Vamos abrir os olhos para o que está por acontecer.

Quem disse que esse não é o momento certo para amadurecer?
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Os animais que 

esbanjavam 

consciência

Uma fábula em cena!

PERSONAGENS:

LIAM: Garoto

MARY: Cervo-do-Pantanal

SYLVIA: Lobo-Guará

TÁLIA: Arara-Azul

BILL: Onça-Pintada

ALEX: Pai do garoto

 
Cena 1: No seu quarto, Liam inicia um monólogo.

Essas são as minhas férias mais desejadas, só não me lembro de

quando comecei a desejá-las. Ah, já ia me esquecendo... Sou o Liam.

Nessas férias, deveria fazer o que gosto, porém algumas “coisas” me

impedem. Alex, meu pai, ganha dinheiro cortando árvores. Já minha

mãe se torna alguém que nunca opina, não sei o que pensa a

respeito disto. Eu? Eu não me importo com absolutamente nada.

Meu pai exige que eu trabalhe com ele, insiste que devo seguir a

“tradição” da família e ser “lenhador”, ou seja, viver do corte ilegal

de árvores. Isto está longe do que quero!

(AS LUZES SE APAGAM)

 



Cena 2: Liam continua o monólogo, mas com o palco todo escuro e

somente um foco de luz sobre ele.

Em mais um dia de trabalho, acompanhei meu pai pela mata e

depois de algumas horas ouvi um estalo atrás de mim, como se algo

quebrasse. Senti uma forte dor na cabeça, minha consciência se

dissipou rapidamente e não vi mais nada. Quando abri os olhos,

percebi que estava num hospital. Ao lado da cama, vi meu pai

sentado em uma poltrona. Sentei-me e tentei chamar a sua atenção,

mas ele parecia olhar para o nada de forma a�ita e preocupada.

Cansado de tanto chamá-lo, desisti, pois ele não me ouvia.

 
Cena 3: Mudança de cenário. Tudo no palco muito branco, com uma

luz forte. Liam está num quarto de hospital e personagens com

pintura facial de animais se aproximam para conversar.

MARY: Você é o Liam?

LIAM: S-sim... (Olhar confuso e desacreditado)

BILL: Finalmente nos encontramos. (Diz sorrindo sorrateiramente)

LIAM: E quem são vocês?! Animais não falam, isto não é real.

TÁLIA: Nós temos acompanhado vocês já faz um tempo, desde que

o seu pai causou nossas mortes. (Tália e Sylvia se achegam)

SYLVIA: Dependendo do que você, Liam, escolher, não seremos os

únicos mortos aqui. (Gargalha, capturando olhares de reprovação de

todos)

BILL: Seria muito mais fácil se explicássemos a ele, concordam?

(Tom sarcástico)

Primeiro os nossos nomes. (Bill aponta para cada um,

apresentando-os)

SYLVIA: Morremos por culpa de seres como vocês... (Fala com



ódio)

BILL: Vou te contar sobre a minha morte. Parece que estou

revivendo aquele momento... Vamos nos transportar para aquele

dia!

LIAM: Isso só pode ser um sonho. (Esfrega os olhos tentando

acordar)

LIAM: Como isso pode ser possível? O que está acontecendo?!

(Confuso)

TÁLIA: Chega! Vamos direto ao ponto. Você sofreu um acidente e

está em coma. (Com voz �rme)

BILL: Que, por ironia do destino, o seu pai causou. Um tronco caiu

sobre você quando seu pai serrava uma árvore centenária.

SYLVIA: Seu pai e tantos outros destroem a �oresta, nossa casa, e

hoje estamos aqui para contar sobre o nosso sofrimento.

LIAM: Tudo bem, já que insistem em me fazer acreditar nessa

loucura, contem-me o que ocorreu.

BILL: Vou contar como tudo aconteceu, como foi a minha própria

morte.

 
Cena 4: Mudança de cenário. No fundo, uma mata densa, com sons

de animais e água.

BILL: Fazia muitos dias que não encontrava comida e estava

apenas bebendo água que caía das folhas das árvores. Mas, em meio

a essa procura desgastante, �nalmente achei um cervo, por sorte,

num lago. Após cessar a minha fome, fui matar a minha sede. Mas

escutei um estrondo...

“POWWW” (BARULHO DE UM TIRO – AS LUZES SE APAGAM)

(UM TELÃO SE ABRE NO FUNDO DO PALCO E APARECEM



IMAGENS DE CAÇA ILEGAL, SEGUIDAS DE DESMATAMENTO E

INCÊNCIOS FLORESTAIS)

(A IMAGEM CONGELA NUMA ÁRVORE QUEIMANDO E BILL

CONTINUA...)

BILL: Tinha ido beber água, quando avistei dois caçadores. Eles

também me viram. Rapidamente apontaram para mim, tentei mudar

a minha rota, mas já era tarde. Após um grande impacto, fui jogado

para longe, não consegui mais respirar e desde então vivo como um

fantasma.

(LUZ PARA A FALA DE SYLVIA)

SYLVIA: Bem perto dali, eu corria pela mata de olhos fechados,

passava por entre as árvores, sentia o vento soprar meus pelos e, ao

meu lado, voando baixo, via o deslumbrante azul de Tália, minha

companheira de aventuras. O familiar ar das plantas me fazia sentir

livre, mas um cheiro de queimado invadiu meus pulmões...

(FUMAÇA NO CENÁRIO)

SYLVIA: Quando percebi, estava em meio às chamas que iam

devorando cada vez mais a �oresta. Tentei pular sobre o fogo para

me salvar enquanto Tália voava em minha direção, todavia, um

galho despencou sobre ela antes que pudesse me alcançar. Meus

olhos se fecharam diante de uma última visão: as asas de minha

amiga estavam queimando!

(AS LUZES NO CENÁRIO SE APAGAM E, QUANDO REACENDEM,

LIAM ESTÁ DE VOLTA AO QUARTO DO HOSPITAL / ELE ACORDA

ASSUSTADO E OLHA PARA O PAI)

LIAM: Foi um sonho! Parecia tão real...

ALEX: Você voltou, estou aliviado! Você �cou 15 dias em coma.

LIAM: Sei que parece loucura, mas conversei com animais e eles



mudaram minha vida. Eu me importo com aquilo que preciso para

viver, talvez pelo fato de �nalmente sentir as consequências de

nossas ações.

ALEX: Do que você está falando?

LIAM: Usarei a arte para defender o meio ambiente, farei gra�tes

que informem e conscientizem as pessoas sobre a importância da

natureza para a vida na Terra. Ainda há esperança!

(AS LUZES SE APAGAM, LIAM E ALEX SAEM)

 
Cena 5: Mudança de cenário. Liam está de volta ao seu quarto e

se dirige à plateia.

LIAM: Nestes últimos tempos, minha vida mudou muito. Meu pai

foi preso por caça ilegal, incêndios �orestais, desmatamentos e

muitos outros crimes. Percebi que atitudes destrutivas e “pequenas”,

aos olhos de muitos, se tornaram hábitos que destroem tudo que é

bom e tudo que é vivo. “Podemos julgar o coração de um homem

pela forma como ele trata os animais” é frase do Immanuel Kant que

sempre irei citar. Quanto tempo mais vai demorar para percebermos

que prejudicar o meio ambiente é prejudicar a nós mesmos? Cuidar

da natureza é preservar a vida!

(AS LUZES SE APAGAM E OUTRAS IMAGENS DA FLORESTA SÃO

PROJETADAS NO TELÃO E ASSIM A PEÇA TERMINA)
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O pássaro vermelho

Faz tempo que o mundo delével abdicou de minha alma. Faz

tempo que fome não é mais um problema, que o meu povo não

entra em cena. Desde que acordei e me encontrei com uma família

de humanos, não sei por que o destino colocou um pássaro sozinho,

como eu, na porta dos profanos. Mas, um dia, eu estava com minha

família; noutro, na janela de um garoto trivial.

Sua mãe, Olinda, era engraçada, gostava dos animais, mas também

gostava de brincos de penas vermelhas. O pai, Geraldo, era o que

mais me dava arrepios. O garoto mesmo nunca me deu atenção, mas

nunca me impediu de �car em sua casa. Às vezes, escutava-o

fazendo preces. Ele reza para proteger os seus, mas por que não reza

pelos meus, que já não voam mais? A�nal, se somos todos dos céus,

por que salva os da terra? Aqueles que queimam meus sagrados?

Aproveitava que ninguém me notava e aninhava-me no ombro do

garoto, ouvindo desculpas humanas sobre as queimadas, culpando

os elementos que os mantêm. Fogo nasceu para destruir, mas

também para aquecer e iluminar. O ser humano nasceu para quê?

Devo ensinar que animal morto vira cadáver, não ouro? O mundo é

como uma parede perfeita: os humanos são a tinta vermelha e nova;

nós, o cimento e os tijolos que sustentam e fazem a parede não cair,

mas todos só veem o lado externo.

Faz uns anos que acompanho a família, sempre no ombro do

garoto. Mesmo não me notando todo dia, estava com ele indo para

um certo lugar – uma escola talvez? Não sabia, só sabia que na

placa dizia “Academia Militar das Agulhas Negras”; ele se orgulhava



disso.

Certo dia, o garoto chamou Renato, seu irmão, para um passeio.

Eles pegaram armas, munição e, pelos sorrisos, estavam em busca de

diversão. Entraram num carro e logo estavam em uma �oresta. Tudo

parecia meio familiar. Sentia uma sensação nefasta, que estava me

inquietando. O garoto mirou a arma em um lugar... um ninho?

Morte era sua diversão?! Tentei bicar, arranhar o garoto, mas não

tinha nenhuma reação. Como sempre, nem uma levantada de

sobrancelha ou uma piscada. Um barulho ressoou. Sutilmente,

observei meu corpo vermelho cair no solo. Temos uma nação

manchada.

Agora entendo por que minha alma se encontrou com o garoto.

Enquanto ele ria da situação, eu me lembrava atentamente do muro

de tinta vermelha, que agora tem sua tinta se descascando aos

poucos. Podemos ver o quanto ela faz mal para os tijolos que já se

encontram mofando.
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Predador: jornada na

Amazônia

(traduzido do idioma dos Yautjas)

Venho de um planeta distante chamado Yautja Prime. Costumo

estar sempre preparado para qualquer caçada, mas hoje é um dia

diferente. Não irei caçar. O líder do meu clã me deu uma missão: ir

até o planeta Terra e pegar um material fantástico, completamente

natural, muito utilizado pelos nossos cientistas, que serve para

fabricar peças de aeronaves e até para formar tecidos para enxertos.

Chama-se nanocelulose. Neste momento, viajo em direção à Floresta

Amazônica, no Brasil, para roubá-la. Estou altamente armado para o

caso de alguma necessidade e também levo alguns aparelhos para

facilitar a extração nas árvores.

Depois de cerca de 20 minutos, vejo, pelo meu dispositivo de

pulso, que �nalmente cheguei ao meu destino. Mas não estou

sozinho. Alguns terráqueos estão pegando toda a minha

nanocelulose! Eles estão tra�cando o material para outros da sua

espécie. Pegaram tudo! Derrubaram as árvores e destruíram parte da

�oresta. Mas isso não vai �car assim!

Alheios ao que está prestes a acontecer, os humanos continuam o

trabalho:

– Andem logo! Guardem tudo! Temos que voltar! Essa

nanocelulose vale muito no mercado negro! Vamos �car ricos! – diz

o chefe dos tra�cantes.



– Esperem! Chefe, você escutou isso? Tem alguém atrás de nós!

– Eu não vejo nada! Mas podem ser os �scais do ICMBio! Vamos

logo embora!

– Chefe! Aaaaaaahhhhhhh!

Um dos tra�cantes morre com um tiro de laser disparado do

canhão posicionado no ombro do predador. A seguir, ele mata mais

dois homens, mas alguns tra�cantes conseguem escapar em seus

jipes. Pulando por cima das poucas árvores que sobraram, o

predador alcança os carros e mata um copiloto e um piloto. Sem

piedade, joga seu disco e mata mais dois tra�cantes. Restam apenas

o chefe do bando e um outro capanga. O predador salta mais uma

vez, puxa um deles, mata e joga o corpo longe. Para eliminar o

chefe da gangue, o predador fura o pneu do carro e pula novamente.

O motorista, vendo que vai bater, abre a porta e se joga com o

veículo em movimento.

Os dois então se levantam e o predador tira a máscara, revelando

seu rosto. Ao olhar para ele, o tra�cante-chefe diz:

– Nossa! Você é muito feio!

O predador ruge. O tra�cante puxa o facão que estava no coldre

escondido na perna e, do dispositivo de pulso do predador, saem

duas lâminas altamente a�adas. Os dois começam a lutar.

O predador ataca seu oponente, mas ele se defende com a ajuda do

facão. Ao tentar revidar, no entanto, �ca sem a arma e à mercê do

rival, que o joga longe e, em seguida, o mata, arrancando-lhe a

cabeça.

– Consegui! Matei todos e peguei a nanocelulose! Vou voltar para

o meu planeta e entregar todo o material para os nossos cientistas.

Eles vão desenvolver armas e muito mais! – �naliza o predador,



indo em direção à sua nave.

Você achou o texto violento, leitor? Então lembre-se de que

violência é o que o ser humano faz com o meio ambiente! Vai

continuar agindo como o predador? Pense bem!
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Querido diário

Querido diário, não sei por que as pessoas colocam o “querido”

quando escrevem, mas botei para �car mais bonitinho. Meu nome é

Bela e moro com minha mãe, minha irmã e meu pai alcoólatra. Pois

é, a vida não é perfeita.

Comecei a fazer terapia e a ir ao psiquiatra outro dia. Para piorar,

descobri que tenho dé�cit de atenção. Pois é, mais uma vez, a vida

não é perfeita! Mas, apesar de tudo, acho que o meu terapeuta, o

Roger, é bom. Ele é velho e, como dizem, “panela velha é que faz

comida boa”! A�! Esse exemplo que eu dei foi péssimo! O que eu

quero dizer é que ele tem bastante experiência no que faz. Foi ele

que me “obrigou” a escrever. De acordo com o que ele disse, eu

preciso expressar meus sentimentos e não guardar tudo dentro de

mim. No momento em que ouvi isso, quis mandá-lo para bem longe,

mas não mandei, e isso já pode ser considerado um progresso, um

momento histórico. En�m, ele pediu para descrever como foi o meu

dia. Então senta, que lá vem história!

Estava eu sonhando com o Brad Pitt sem camisa, quando minha

mãe me acordou às pressas para ir à escola. Chegando lá, estava

cheio de cartazes do tipo “Feliz Dia Mundial do Meio Ambiente!” e

“Não jogue lixo nos mares!”. Aí eu me toquei de que era 5 de junho,

o Dia Mundial do Meio Ambiente! Eu odiava essas besteiras!

De longe avistei a minha perturbada, quer dizer, minha melhor

amiga, a Rafa. Crescemos juntas. Eu sei tudo sobre ela e ela sabe

tudo sobre mim. Por isso, já me conhecendo, chegou falando toda

animada:



– Hoje eu vou fazer você gostar desse dia, nem que seja na marra!

Depois dessa frase, ela �cou me encarando, e eu não consegui

dizer não para aquela carinha de cachorro pidão. Botei um largo

sorriso no rosto – meio forçado, verdade –, mas me rendi.

Quando acontece esse evento, �ca parecendo uma Feira de

Ciências. A gente vai para a quadra e tem várias barraquinhas, cada

uma é sobre um tema diferente. A primeira a que fomos era da

Floresta Amazônica, e logo veio um menino baixo, com uma

camiseta de árvores (horrível, por sinal), falando sobre preservação:

– Precisamos de uma rede de apoio. Você tem que participar de

atividades, mobilizações e campanhas, contribuir com doações,

cobrar posicionamento de marcas e pessoas que têm relevância para

a causa, consumir de forma consciente, cuidar da Terra, apoiar a

resistência dos povos indígenas e reduzir o consumo de carne.

Oi? Carne? Pois é! Sabia que o consumo de carne no Brasil é o

dobro do que é sugerido pela Organização Mundial da Saúde?

Eliminar ou reduzir o consumo de carne tem impacto na

preservação ambiental! Jamais imaginaria isso! A partir desse

momento, �quei mais curiosa para entender o assunto e, no embalo,

perguntei:

– Qual é a importância da Amazônia para o planeta?

Ele me explicou que a Floresta Amazônica possui a maior

biodiversidade do mundo e que assegurar a sua preservação é

fundamental para garantir a sustentabilidade natural. As diversas

espécies encontradas na �oresta também são importantes para a

produção de medicamentos, cosméticos e controle biológico de

pragas. Deu para notar que ele tinha �cado empolgado com a minha

pergunta.



Só sei que, no �m do dia, eu tinha aprendido um monte de coisas

legais. Sabia que uma tonelada de papel reciclado, por exemplo,

poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e

polui o ar 74% menos. Também descobri que o Brasil está em

quarto lugar entre os países com mais construções sustentáveis. A

natureza leva de duas a seis semanas para decompor um jornal, de

uma a quatro semanas as embalagens de papel, três meses as cascas

de frutas e os guardanapos de papel, dois anos as bitucas de cigarro

e os fósforos, cinco anos as pastilhas elásticas, 30 a 40 anos o nylon,

200 a 450 anos os sacos e copos de plástico, 100 a 500 anos as

pilhas e as latas de alumínio e um milhão de anos o vidro!

Ai! Desculpa, diário! Eu me empolguei! Se você pudesse pegar meu

celular e olhar os meus “pesquisados” do Google, veria quanta

diferença! Tudo que eu procuro agora diz respeito à natureza!

Encontraria páginas sobre mudanças de clima, aquecimento global,

efeito estufa, buraco na camada de ozônio, energia renovável e

assim por diante!

Acho que eu estava muito errada em relação a certas coisas da

minha vida, sabe? Agora eu agradeço ao Roger, porque passei a

perceber que é muito bom escrever sobre as nossas experiências, e

agradeço à Rafa, por me apresentar a esse mundo da natureza, que

eu não tinha ideia de quão grandioso e importante é.

Pois é, a vida parece menos imperfeita agora!
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Rap da natureza

Do meio ambiente temos que cuidar 

Para a natureza não se modi�car.

 
Muitas vezes o que falta é informação,

Juntos vamos levar essa mensagem a toda nação.

 
Se o lixo no chão você jogar, 

Problemas vai acarretar,

Seres vivos prejudicar

E o solo infertilizar. 

 
Precisamos cooperar,

o lixo coletar,

resíduos separar

e reutilizar.

Reciclagem já.

 
A sua preservação

depende de nós, cidadãos,

Por isso, fogo, não!

 
Os recursos naturais são de suma importância,

só assim garantimos a sobrevivência humana.

 
A destruição pode ser fatal.



Árvores não iremos plantar,

oxigênio irá faltar,

animais extintos vão estar.

 
Para a poluição não se intensi�car,

Transportes públicos vamos usar,

Caronas compartilhar, 

E de bicicleta andar.

 
Os encontros climáticos são de arrepiar

E agora eu vou te contar:

O homem acaba com o planeta de diversas maneiras

e isso não é brincadeira!

 
Contra �orestas destruídas e o ar poluído vamos protestar 

queremos ser ouvidos e nunca vamos nos calar! 

 
Salve a natureza! A existência da humanidade depende de um

ambiente limpo e sustentável.

 
Viva o meio ambiente!
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Reciclagem mental

Sistema Solar, setembro de 2020.

 
Meus queridos inquilinos terráqueos,

 
Estou aqui circulando o universo faz uns bilhões de anos e nunca

senti um desespero tão vasto, a ponto de ter que aprender a escrever

uma carta para que saibam do meu estado. Estou morrendo a cada

dia, e a maioria de vocês nem percebe. É triste viver situações que

prejudicam a mim e a vocês: todos os dias, milhares de árvores são

cortadas, lixos são jogados no chão, toneladas de plásticos

desnecessários boiando sobre as águas.

Acompanho vocês desde que começaram a pintar as paredes das

cavernas, logo em seguida inventaram a roda, pintaram quadros,

escreveram livros, compuseram músicas, desenvolveram tecnologias

e milhares de outras invenções. Orgulho-me de ter criaturas tão

geniais, mas tenho desprezo pela ignorância que vocês cultivam.

Inventaram os óculos, mas não enxergam os desmatamentos que

destroem lares de vários outros animais; inventaram perfumes para

vender por preços absurdos, mas eles não conseguem cobrir o cheiro

de queimadas que destroem a Amazônia; inventaram o pincel para

pintar belas paisagens, mas não fazem questão de conservar a beleza

que os cerca.

Dou tudo a vocês: a água que bebem, o ar que respiram, o chão

que pisam, mas, às vezes, me questiono o motivo de lhes oferecer

tudo isso. O que recebo em troca? Destroem e desrespeitam tudo o



que está ao redor. Não dão nenhum valor para o que mantém vocês

vivos. Desrespeitam até mesmo sua própria espécie, sem mais nem

menos. Todo dia xingamentos desnecessários, comentários e

comportamentos machistas, atos racistas e agressões homofóbicas.

Por que não conseguem respeitar tudo o que faz parte do universo

de vocês? Como querem viver num mundo prazeroso se não

respeitam nada nem ninguém que faz parte de mim?!

Além dos povos ditos civilizados, também estão morrendo nações

indígenas pela Covid-19, e nem assim a empatia vem antes do

egoísmo e da ignorância. Não conseguiram respeitar a terra que

antes era deles, continuam ignorando tudo o que eles deram a vocês:

heranças culturais, culinária, expressões... Ignoram a própria

existência deles. Vocês vivem pensando como futuramente o mundo

pode ser melhor, mas, sobre como estou agora, não querem pensar.

Parem, simplesmente parem, parem de me matar! Será que vocês

não se dão conta do quanto me machucam, causando

desmatamentos e poluição? Ao mesmo tempo que me matam,

colocam vocês mesmos em risco!

Agora mesmo, estão convivendo com uma terrível pandemia que

já matou quase um milhão de habitantes meus e mais ainda se vão

pela ignorância. Por causa do isolamento social, não podem nem

visitar a família, não podem mais ir ao cinema, não podem se

abraçar, olha só o que �zeram consigo mesmos! Será que vocês não

percebem o mal que causam?

Devido ao distanciamento social, indústrias fecharam, shoppings e

lojas não funcionam e eu me sinto muito melhor, pois, com vocês

em casa, o ar está mais puro, a água está mais cristalina, e as ruas,

menos poluídas. Por outro lado, em casa, estão gerando mais



resíduos domiciliares, muitas vezes os lixos são jogados em lugares a

céu aberto, muitos de vocês até queimam lixões. Como podem, nem

assim aprendem?! Há vezes que �co com falta de ar com tanta

fumaça. Da Europa à Ásia, as ruas, antes repletas de carros e

pedestres, agora deram lugar a macacos, morcegos, pavões e até

leões. Viram o que vocês �zeram? Vocês desmataram, acabaram

com a terra deles, agora eles estão tomando o que é deles por

direito. Entristece-me ter percebido o quão pouco eu interesso a

vocês. Parece que desistiram de mim desde que perceberam suas

capacidades. Desde que acharam que a tecnologia poderia me

substituir.

Mas, felizmente, alguns de vocês ainda se preocupam comigo e

com a humanidade. Criaturas geniais elaboraram uma proposta para

melhorar hábitos de consumo; é uma grande esperança! Reduzir,

Reaproveitar e Reciclar! Não é genial? A organização ambientalista

Greenpeace vem popularizando o conceito dos “Três Rs” nas últimas

décadas, trata-se da chave para um estilo de vida sustentável. O

primeiro passo deve ser reduzir aquilo que consomem: não se

atraiam cegamente pelo desnecessário, tentem usufruir somente o

essencial. Segundo passo: reutilizem os produtos, aplicando-os

novamente na mesma função, como reutilizar o segundo lado do

papel. São coisas simples do cotidiano que fazem uma grande

diferença para o meio ambiente. E, �nalmente, o terceiro passo: a

reciclagem, que se trata de um conjunto de práticas de

reaproveitamento de materiais descartáveis. Uma das formas de

reciclar é descartar corretamente o lixo nas lixeiras, respeitando as

cores da coleta seletiva. E o bom é que a coleta seletiva já existe em

muitos lugares e é feita da maneira correta. Na lixeira amarela deve



ser colocado metal; na azul, papel; na vermelha deve-se colocar

plástico e, na verde, deve-se colocar vidro. Essas são as cores mais

conhecidas, mas duvido que vocês conheçam essas: cinza é para

resíduos não recicláveis; laranja, resíduos perigosos; marrom,

resíduos orgânicos; a preta  é para a madeira;  e a roxa  recebe

resíduos  radioativos. As lixeiras das cores seletivas podem ser

consideradas “o arco-íris da reciclagem”.    

Espero que minha carta não seja apenas lida, mas que possam

re�etir sobre tudo o que escrevi: minha dor é tão importante quanto

as suas! Desejo o melhor para vocês, mas, para que isso aconteça,

preciso que me desejem o melhor também e para tudo o que está ao

redor de suas vidas. REDUZAM A IGNORÂNCIA e adquiram mais

consciência, REUTILIZEM EMPATIA no dia a dia e não deixem de

RECICLAR SUAS MENTES. Sempre as mantenham abertas, dispostas

a receber novos conhecimentos. Sempre podemos aprender a

melhorar. Acompanhem notícias de como eu estou, trabalhem em

ações individuais que me agradem, acessem sites que falem sobre

hábito para uma melhoria de vida para mim e para vocês.

Com amor, Terra.

 

E.M. Vicente Licínio Cardoso

DIRETORA-GERAL: Lucimara Mantovani Espíndola

DIRETOR-ADJUNTO: Niverton Antunes (em memória)

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Inês Resende

PROFESSORA ORIENTADORA: Elizabeth Cabanez

ALUNAS:

 



1. Olivia Schmid

2. Maria Eduarda Rodrigues Ximenes

3. Lorrana Matos dos Santos



Súplica

Oh, querido meio ambiente

Teus pássaros cantam roucos

O que te fez essa gente?

Tuas árvores viraram papel

É tanta poluição

Que escureceu o céu

Crise hídrica, queimadas

Lixo e desmatamento

Espécies dizimadas

Meu Deus, quanta tristeza!

Águas claras já são raras

Estão acabando com a natureza.

Alguns animais em extinção

Outros não achamos mais

Será o �m da criação?

Aves presas em gaiolas

Em profunda agonia

Talvez faltem escolas

Querida natureza

Vejo o descaso

E sinto a tua tristeza

Nos perdoe a ingratidão

Pois há homens que desmatam

Por pura diversão

Limpar e proteger



É dever do ser humano

Para sobreviver

Suplico a essa gente

Que entenda a preocupação

Com o meio ambiente

Que se torne pauta frequente

Que todos acordem

Na defesa consciente

Com ações de prevenção

Da fauna e da �ora

E acabem com a destruição

Dos rios e mares, agora!

Quero um país sustentável

Não apenas no papel

Mais verdadeiramente habitável

Para esta geração

Omissa e cega

E para o futuro da nação.
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Tantas queimadas!!!

O que acontecerá com nossa terra amada?

E a água que antes havia, agora já não vemos mais!

Precisamos cuidar da natureza e dos nossos animais!

Preservar a natureza

E sua beleza

É a nossa missão

como cidadãos

Todos devem colaborar!

Não jogue lixo nas ruas,

Não jogue lixo no mar!

O governo deve ter medidas para combater a poluição

As indústrias que poluem e desmatam devem ter punição!

Para ter um ar mais limpo, é preciso caminhar

E, se a distância for mais longa, que tal a bicicleta usar?

Deixar o carro em casa ou carona oferecer

Também são medidas para a poluição combater.

 
A natureza é tão bela,

Não há por que destruir.

Nosso futuro depende dela,

Se ela morrer, o ser humano deixa de existir.
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Um sonho primaveril

Deitada na rede, realmente satisfeita com o clima – que era

ensolarado e ameno – e também com o fato de estar fora do alcance

do sol. Assim, eu observava com eterna fascinação os tênues feixes

de luz, que teimavam em me alcançar por entre o dossel formado

pelas copas de duas árvores frondosas. Era o início da primavera.

Pequenas �ores na relva transbordavam vida em toda sua

simplicidade. Tomada de admiração pela tenacidade da luz, ri

comigo mesma. Por um momento, toda a natureza que habita em

mim transpõe e se torna capaz de dialogar cordialmente com o

mundo. Meus pensamentos vagueiam por um caminho diferente. Me

parece que, desta vez, guiados pelo ambiente que me cerca. Meu

subconsciente parece muito mais ativo do que meus pensamentos

conscientes. Esses, os pensamentos conscientes, esvaíram-se à

medida que o sono chegava.

“Ele, o meio ambiente, não se encontra apenas na árvore que está

sobre mim ou na relva que cresce a bel-prazer sobre a planície. Na

verdade, ele é a essência de tudo”, uma resposta viva e nítida atende

a uma pergunta não feita em minha mente.

“Mas ‘tudo’ o quê?”, questiono-me, quase entediada.

De súbito, meu sono se dissipa. Mas, espera aí! Um pensamento

não deveria ser tão claro assim, deveria? Eu já havia conversado

diversas vezes sozinha, mas nunca havia obtido uma resposta tão

clara. Céus! Enlouqueci!

“Qualquer um que seja todo mundo e todas as coisas que sejam

qualquer coisa. O meio ambiente é universal e diria até onipresente.



Vê o lago próximo ao bambuzal?”, meu subconsciente me questiona

e eu nem ao menos sou capaz de formular uma resposta.

“Pois bem”, prosseguiu ele, “o mundo é como a face daquele lago,

parado e estável. Basta que eu lance uma pequena pedra em sua

superfície para que o movimento da água se propague até as

extremidades, deformando toda a sua face. Nós somos como

pequenas pedras: algumas já no fundo do lago, outras no raso e

algumas permanecem apenas em sua margem. Vez ou outra, a água

toca as pequenas pedras da margem, mas ela mesma permanece

estagnada, sem interagir nem reagir ao grande lago. Da mesma

forma que uma pequena pedra é capaz de modi�car toda a

superfície de um lago, nós podemos interferir, seja com uma

mudança positiva ou negativa. Apesar de sermos capazes de

coexistir em harmonia com a natureza, estamos constantemente

destruindo seu perfeito equilíbrio. Por isso, muitas vezes a

intervenção humana em prol da natureza é necessária. Até porque,

fazemos parte do meio ambiente de todas as formas possíveis”.

De repente, acordo e noto que tudo aquilo não passou de um

sonho. Percebo também que o dia já está no �m. Assim, saio da

minha rede e subo o mais alto que posso na árvore. Logo alcanço os

galhos mais altos que podiam me sustentar, olho para o horizonte. O

sol já sumia por detrás dos morros. Novamente, encontrava-me

maravilhada com o sol. Entretanto, dessa vez não por sua

tenacidade. Depois do meu sonho, o mundo já não era o mesmo ao

meu olhar. Agora, enxergava o mundo como ele realmente era:

parte de mim e eu parte dele.

Como se meus olhos abrissem pela primeira vez, constatei o óbvio:

é preciso cuidar do meio ambiente, porque somos a continuação



dele. Da mesma forma que o ferro habita nos veios da terra, o

mesmo ferro corre por minhas veias; como a água compõe 71% da

terra, 70% do nosso corpo é composto de água. Somos o universo

numa casca de noz.
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14 de julho/2027 - Estação

Espacial Internacional

Meu nome é Nicolai P., sou polonês e vivo em um lugar um tanto

diferente. Vivo na ISS há quase dois anos, e até que viver no espaço

é mais confortável do que parece, mas às vezes, por exemplo,

enquanto escrevo essa nota, que não é nada mais do que meus

pensamentos em uma simples e mera folha de papel. Quando olho

para baixo e vejo um planeta tão espetacular quanto nossa Terra,

também vejo o quanto ele está sendo destruído, lentamente, por

uma espécie tão única no universo, que está aos poucos matando o

planeta que permitiu sua existência.

Meus colegas que vivem na estação comigo não entendem por que

gosto tanto de passar horas olhando para a Terra com um

caderninho e um lápis, mas é difícil uma pessoa entender o que

estamos fazendo. Mesmo não tendo resultados tão catastró�cos hoje

em dia, algum dia eles vão nos assombrar e por isso devemos parar

de destruir nossa única casa no universo.

O planeta Terra é um organismo vivo aos meus olhos, pois, caso

ele fosse apenas uma bola de rochas voando sem rumo pelo espaço,

ele claramente não conseguiria se modi�car constantemente, nem

ser tão complexo como ele realmente é, pois dia a dia esse planeta

azul, como Gagarin diria, muda e se renova como um ser vivente

que apenas se modi�ca a cada dia para continuar vivo.

Nosso planeta, apesar de ser um organismo vivo, não conseguiria

viver sem uma das coisas mais fundamentais para a existência da



vida: o meio ambiente. Sim, vocês já ouviram milhares de notícias

sobre seu desmatamento e provavelmente a leram, mas não de

maneira a se preocupar, a�nal você nem estará vivo para ver o

planeta ser destruído. Mas será que a humanidade merece ser

extinta por suas próprias ações só porque você não estará vivo,

mesmo sendo avisada disso?

Os seres humanos vivem se preocupando com o mundo e sempre

tentando subir na hierarquia global. Mas por quê? Você não pode

ajudar a acabar com esse problema causado por nós mesmos só pelo

motivo de estar na base dessa hierarquia? Só porque não tem

dinheiro, não tem direito de querer salvar seu único lar no universo?

Eu simplesmente não consigo entender o motivo de o ser humano

não compreender que mesmo que vá ganhar dinheiro com seu

trá�co de madeira ou de espécies animais, ainda vai ter que lidar

com as consequências de ser culpado por exterminar uma espécie

inteira, e o pior: sua própria espécie.

Desde sempre o ser humano se preocupou em juntar dinheiro, ser

prestigiado e idolatrado por outros, mas como você pode ser mais

idolatrado do que como o salvador do planeta em que vive? Mas, lá

embaixo, o ser humano não tem tempo para se preocupar com isso,

pois está ocupado demais trabalhando por um salário descente, não

é mesmo?

Eu era bem diferente dos meus colegas de trabalho. Eu passava

horas em uma mesa com meu caderno olhando para o planeta em

que orbitava e notava que sua história, com grandes extinções em

massa até a evolução de vida inteligente, era extraordinária, com

entidades pensantes que conseguiram se desenvolver tanto a ponto

de conseguirem manipular um átomo; porém, caso algum ser, sei lá,



de outro planeta, decidisse escrever a história desse planeta tão

diferente dos demais do sistema solar, o ser humano não daria mais

de uma frase perto do resto da história do planeta, pois ele não foi

criado para nós, o contrário: nós fomos criados para ele. E sim, o

planeta Terra conseguiria viver 10 ou até 100 vezes melhor sem o

ser humano, mas a humanidade não conseguiria viver nem um

segundo sem ele. Não entendo por que, ao invés de tentarmos

mantê-lo vivo, o matamos de dentro para fora, uma atitude no

mínimo vergonhosa. Parece que o ser humano está mais preocupado

em continuar produzindo e depois ver no que dá. Bom, ele não vai

gostar de ver o resultado disso, mas quem sou eu para julgá-lo,

sendo que sou da mesma espécie?

Há pouco tempo me chegou a notícia de que havia começado uma

espécie de pandemia de um vírus novo, uma crise que fez o mundo

todo decretar quarentena, deixando a maioria das pessoas ilhadas

dentro de casa. Bom, isso pode parecer ruim, mas acho que alguém

lá em cima notou que, se não parasse, o mundo sofreria pelas ações

dos humanos. Então algo no mínimo interessante aconteceu, pois,

desde que isso tudo começou, notícias e estudos da Nasa que

recebíamos como boletim diário indicam que o planeta voltou a

�car um pouco mais saudável do que estava antes, o que nos mostra

que sem nós o planeta vive muito melhor.

Um dia me veio uma foto de uma reportagem que me tocou um

pouco.

 



 
Essa foto pode não signi�car nada para você, mas, se você

observar, vemos um mísero e pequeno pontinho pálido de luz

suspenso em um raio solar. Esse pontinho é o nosso lar visto de

bilhões de anos-luz de distância pela sonda Voyage 1. Pode parecer

apenas uma foto do nosso planeta, mas vocês têm que saber que

talvez daqui a algum tempo, no futuro, se continuarmos assim, esse

pontinho pare de brilhar tão forte e se apague. Ele já poderia ter

feito isso, mas ele não parou; ele continuou brilhando, emitindo luz

e esperança de que a humanidade ainda tem salvação.

Aos que acreditam que algum dia uma sociedade alienígena vai vir

para cá e nos ajudar a manter esse planeta brilhando, saibam: ele é

apenas um pálido ponto de luz no meio de bilhões, possivelmente

ninguém lá fora sabe que existe vida aqui, por isso faça seu trabalho

ao invés de esperar que outro ser venha fazê-lo.

Nós precisamos aprender que, mesmo que não tenhamos tanta

importância no universo, precisamos proteger essa casa, esse lar que

temos, um planeta tão especial, esse pontinho azul brilhante

suspenso em um raio solar. Ele pode ser o único no universo e, por

isso, se o deixarmos morrer, nós vamos junto com ele e nós não



queremos isso, eu presumo.

Eu tive que fazer um treinamento de alguns anos para viver aqui

fora da Terra e notei que o ser humano avançou pelo espaço fazendo

descobertas incríveis que ninguém nunca fez na história, mas ele

nunca sequer parou para dar atenção ao próprio planeta. Como

parte dessa espécie, isso me preocupa. Não sei onde isso vai

terminar, mas tenho certeza de que não vai ser de um jeito bom.
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A Amazônia urge clemência

Rio de janeiro, 02 de outubro de 2020

 
Queridas irmãs e irmãos do Brasil,

 
Dirigimos esta carta a vocês porque precisamos acreditar que todos

os brasileiros estejam perplexos e estarrecidos ao verem a Amazônia

transformada numa enorme fogueira, ameaçando a vida de todos os

seres vivos que nela habitam.

Vocês sabem que, infelizmente, desde a chegada dos portugueses

na Amazônia, esta terra vem sendo tratada como terra vazia e sem

vida, ainda que haja milhões de habitantes e, sobretudo, as diversas

etnias que vivem lá.

Vimos, por meio desta carta, pedir a vocês que não �quem do lado

de um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente e

que culpa os povos indígenas pela destruição da Amazônia. Sabemos

que os povos originários só querem viver numa constante simbiose

(interação íntima) com a natureza, assim como era antes dos jesuítas

chegarem e subjugarem todo o conhecimento desses povos; que

sempre tiveram e têm como prática a política do bem viver, que é

pensar numa organização social que seja boa para todo mundo, que

não haja privilégio para uns em detrimentos de outros. Isso signi�ca

dizer que os povos retiram da �oresta somente o que é necessário

para seu sustento e o sustento da comunidade. Por isso, pedimos que

estejam atentos ao que anda acontecendo com a Amazônia e com os

povos que lá habitam. Parem de brigar uns com os outros por causa



de partido político. Não importa se você é de direita ou de esquerda,

o importante é pensarmos no bem-estar comum. Meio ambiente...

urgente!

Nesse momento tão caótico em que vivemos, de pandemia, de

aumento do desmatamento ilegal na Amazônia, de queimadas

devastadoras do Pantanal e de mortes da nossa biodiversidade,

devemos nos unir para combater esses projetos gerados e

�nanciados por pessoas que estão interessadas somente em obter

lucros, em detrimento das nossas �orestas e das populações locais.

Assim, esses projetos vão trazendo infelicidade para as populações

que lá habitam, porque trazem consigo o genocídio e o �oricídio,

faunicídio e tudo que termina em “ídio”.

O explorador europeu escravizou, subjugou e reescreveu a história

da maneira que ele quis apresentar para seus descendentes, mas não

podemos permitir que isso aconteça mais uma vez. Precisamos

proteger nossos povos originários, a�nal, somos todos, embora

misturados, �lhos da Amazônia. Não podemos deixar que

exterminem os nossos povos originários, porque exterminaremos a

nós mesmos.

Todos nós sabemos que temos no nosso país a maior �oresta

tropical do mundo e que ela não só alimenta as nossas vidas, mas a

vida do planeta. Portanto, lutem em prol da Amazônia, do Pantanal,

dos nossos povos originários e ajude(m) para que as leis que

protegem nossas �orestas sejam realmente cumpridas. Protejam

nossa fauna e �ora exuberantes, nossos povos originários, nossos

rios, nossa biodiversidade. Meio ambiente... urgente!

Sabemos da ganância e da ambição de grandes empresas

capitalistas, sejam elas nacionais e (ou) internacionais, de olho na



imensurável riqueza do nosso solo e subsolo, do poder terapêutico

das plantas e dos recursos abundantes que a terra tem a nos ofertar.

Porém, toda essa riqueza é o que traz também a infelicidade dos

povos que lá habitam.

É preciso que vocês entendam que o fato de a Amazônia ser a

maior �oresta tropical do mundo a torna alvo de especuladores

gananciosos que matam e queimam para tê-la sobre seu poderio.

Portanto, junte-se a nós e diga não à devastação dos biomas

brasileiros, sobretudo da Amazônia. Meio ambiente... urgente!

Assim como na África, que é um continente riquíssimo e cuja

população é extremamente miserável, o mesmo ocorre aqui no

Brasil em relação à Amazônia, que é a região mais rica do Brasil,

porém sua população é, também, a mais pobre e a mais desassistida.

Junte-se a nós para pensarmos em como fazer algo que proteja não

só a Amazônia, mas também a população amazônica que lá vive e

que, como foi dito acima, é a mais pobre e desassistida no Brasil.

Queridos(as) brasileiros(as), algo precisa ser feito para conter essas

forças ameaçadoras que estão a destruir nossas �orestas e a

exterminar as populações que dela sobrevivem e nela vivem. Por

favor, juntem-se a nós nessa luta e vamos cobrar providências das

autoridades enquanto ainda resta algo de nossas �orestas. Meio

ambiente... urgente!

A biodiversidade depende das �orestas e dos rios para existir e ela

grita por socorro! Precisamos exigir das autoridades que se mude a

lógica capitalista por um modelo de desenvolvimento econômico-

social sustentável, no qual a vida possa acontecer em sua

diversidade e plenitude. Deixemos de ser consumistas! Precisamos

entender que a natureza precisa ser cuidada também. Não podemos



esgotar todas as fontes da natureza, porque em algum momento a

mãe Terra começará a cobrar de seus �lhos o que retiramos, mas

não sabemos repor. Meio ambiente... urgente!

Vejam o que está acontecendo hoje: estamos tranca�ados em casa

porque um vírus assola o mundo. Será que a mãe Terra não está a

nos cobrar? Se vivêssemos a �loso�a indígena do bem viver, todos

teriam acesso a tudo dentro do limite, não haveria distinção de raça,

de cor, de gênero, de etnia. Não haveria desigualdade. Sendo assim,

não estaríamos passando por isso, porque teríamos aprendido que

tudo que vem da natureza deve voltar para ela e que, da mesma

forma que ela cuida da gente, devemos cuidar dela também. Mas

infelizmente somos ensinados a competir, ao invés de sentir. Sentir

os pequenos prazeres da vida, como se banhar num rio limpo, sentir

o cheiro de terra molhada, comer alimentos saudáveis, ouvir o canto

dos pássaros...

Precisamos dizer não ao capitalismo agressivo do governo atual e

impedir que seus aliados, como o ministro do meio ambiente,

continuem a deixar a maior �oresta tropical do mundo à revelia de

mineradoras, madeireiras e agentes do agronegócio, que cortam as

�orestas e envenenam a terra e os rios, eliminando espécies muitas

vezes nem identi�cadas.

Diga não à barbárie que se instalou na Amazônia com a posse do

atual governo!

Lute com a gente! Sabemos que sozinhos não conseguiremos fazer

nada, mas, com todos juntos, com certeza algo poderá ser feito,

porque juntos somos mais fortes. Meio ambiente... urgente!

Com carinho,

Railine e Gabriel, estudantes da Escola Municipal Camilo Castelo



Branco.
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A baleia e a poluição

Que mundo é esse?

Os animais estão morrendo.

Tudo está se perdendo!

Uma coisa tão aparente.

Aquele em que o ser humano

Torna-se o maior predador existente.

O aquecimento global aumentando

E a água só acabando.

O planeta está doente.

Tudo culpa da gente.

O animal não entende a razão

Desta chama tão ardente!

Os motivos são variados:

Do desmatamento até o lixo não reciclado.

Destruímos até o que é invisível a gente.

As marcas disso atingirão

Dos mais ricos aos mais pobres

De qualquer continente.

Consumir é mais importante

Do que ser consciente.

O ar tóxico não é urgente.

O fogo queimando não é poluente.

Tem tanta poluição,

Tanto lixo no chão,

E muita gente sem consideração.



Não dói no seu subconsciente

Saber que você mata seres vivos

De qualquer ambiente?

Todos enfrentam a enchente

Do que é ser negligente.

Talvez em pouco tempo

Não tenhamos água corrente.

As pequenas atitudes

Geram grandes consequências,

Sejam elas boas ou ruins.

Escolha de que lado você está:

Se você vai semear ou vai desmatar!

Se você quer este planeta que doente está

Ou um mundo melhor

Para a geração que vai chegar,

Pois eu ainda quero ver o azul do mar!

Ser bem-vindo ao planeta doente:

Era isso que você tinha em sua mente?

Ou você vai fazer algo diferente

Para mudar o futuro de toda gente?

Faça a sua parte,

Não importa a sua idade.

Plante a semente da esperança

E colha os frutos da felicidade.

Em cada semente há transformação.

Em cada semente há vida latente.

Cuide da natureza

Com todo amor



Que existe em seu coração,

Pois o futuro do planeta

Está em suas mãos!
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A carta

(Um pedido de ajuda!)

Nós, estudantes em 2020, �camos animados ao escrever sobre o

tema deste ano, pois trata-se de um assunto fundamental para a

nossa sociedade: o meio ambiente. A�nal com 14, indo para 15

anos, já precisamos nos preocupar com as pessoas que não cuidam

do meio ambiente.

Nós, na verdade, estamos indignados, porque em pleno século 21

ainda precisamos gritar e pedir ajuda para que parem de

desrespeitar o lugar onde vivemos. O jeito de fazermos isso é

escrevendo, já que, como crianças, é a única forma de nos ouvirem.

Como exemplos de impactos causados pelo homem, podemos citar:

diminuição dos mananciais, destruição da camada de ozônio,

poluição, inundações causadas pela poluição nos rios, chuva ácida,

extinção de várias espécies animais e vegetais e tantos outros

problemas que são provocados por ações que nós mesmos fazemos,

nas nossas casas, por falta de atenção. Fazemos sem pensar, como

não fechar a torneira direito, usar uma vassoura para limpar a

calçada e jogar tanta água fora só para dar uma “lavadinha” e

deixar bem apresentável.

A colonização começou a partir de 1532, e o que também

inventamos foi acabar com as matas. Matamos e desabrigamos

animais de seus lares para nos bene�ciar, esquecendo que a mata

era deles antes de chegarmos. Até hoje continuamos incendiando e



desmatando. Vemos isso nos jornais, nas revistas e na televisão e

poucos fazem algo para ajudar. Alguns fazem, mas muitos poderiam

fazer muito mais.

Acabamos entendendo que nós, mesmo adolescentes, jovens e

crianças, também precisamos pensar no futuro deste país, deste

mundo, por isso pedimos, em forma de escrita, que os adultos e

nossos responsáveis também repensem suas atitudes e lembrem-se

que, se não �zermos nada hoje, não existirá um amanhã para

ninguém.

 
Rio de Janeiro, novembro de 2020

De: Estudantes

Para: Sociedade
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Acudam o meio ambiente!

A natureza é linda

e não pode acabar,

mesmo que nós não queiramos.

A situação pode agravar

porque o homem quer!

 
Por que maltratar o meio ambiente?

Queimadas, poluição, desmatamentos,

tudo isso afeta o mundo,

não só o Pantanal e a Amazônia!

 
Por que e para que poluir?

Se nós precisamos tanto,

nada de destruir.

Hora de preservar!

 
Já parou para pensar

o quanto sofrem os animais

e não conseguem demonstrar?

Mas tudo pode melhorar!

 
Há uma solução:

lixo no chão, não!

Poluição dos rios, mares e lagoas, não!

Fogo nas �orestas, não!



 
Procure agir com �rmeza

para garantir nosso bem-estar,

preservando a natureza,

o planeta vamos salvar!

Respeite o meio ambiente!
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A Mãe está em chamas

Os �lhos choram com seus machucados

Agora seus rios estão alagados e contaminados

Destruindo o que sua mãe construiu

A irmã Arara-Azul sofre o risco de eternamente partir

Noventa por cento dos seus lares foram destruídos por fogo que veio

invadir.

 
Pantanal, coração da nossa natureza

Antigamente enchia nossos pulmões com seu ar fresco

No presente engasgamos com a fumaça recém-saída de uma brasa

fresca.

Quem dá mais?

Quem dá mais?

O preço pago são as mortes de milhares de irmãos e irmãs animais.

 
Onde está o futuro do Pantanal?

Onde sua �oresta não teve uma morte natural.

 
No passado havia liberdade

Antes de seus moradores serem desalojados

E isso a pura verdade

O fogo arde como uma nova paixão

Que se instalou em um jovem coração

 
O ser humano se julga superior a nós



Mata aos poucos sua própria espécie

Um dia em seus pulmões faltará ar

Um dia sua extinção chegará

 
Onde está o futuro do Pantanal?

Onde sua �oresta não teve uma morte natural.

 
Não consigo enxergar

Não consigo respirar

Só espero no �m no céu chegar

E lá minha mãe encontrar

Não mais em chamas

Assim mostrando sua própria natureza.
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Amor de milênios

Meus primeiros �lhos, nunca esquecerei e para sempre me

perguntarei: “Por que Deus mandou-me aquela bola de fogo do

céu?”.

O meu mundo ruiu...

Tudo �cou em chamas! Meus �lhos maiores morreram, meu lindo

“cabelo verde” se queimou e minha terra entortou.

Mas, como mãe, não podia desistir. Fui atrás de meus únicos e

pequenos sobreviventes e os acolhi em meus poucos “�os de cabelo”

restantes.

Quando o fogo en�m se apagou e a Terra se ajeitou, eu continuei

cuidando deles por mais de duzentos milênios, com toda a minha

força e amor.

Depois que o frio glacial se espalhou pelos céus, um de meus �lhos

cresceu e virou o meu “tesouro” mais precioso. Ele aprendeu a ser

forte.

Mesmo nesse caos deixado por Deus, usou meu “cabelo verde”, já

crescido novamente, para sobreviver de um jeito so�sticado neste

novo mundo criado a partir da destruição divina. Obviamente ele

era o meu “diamante” mais brilhante.

Tudo estava bem até a minha “joia” mais querida se virar contra

mim. Seu “poder” era forte demais. Não tinha mais como ser

desfeito. A criação já estava pronta. A malícia de sua mente havia

aumentado tão rápido como eu jamais vi. A crueldade crescia muito

a cada cem anos. Com suas “lâminas” apontadas e suas ações

egoístas, era tarde demais. Um monstro havia se criado.



Com o tempo, meu “diamante a�ado” começou a me furar, a

cortar os “cabelos verdes” que um dia foram a sua proteção e a

torturar seus irmãos...

Eu envio os sinais, mas você não os vê.

Quando tremo de medo, você chora. Fico furiosa. Tudo se estoura

e você não me olha.

Suas “retas montanhas” feitas de cimento, seus gases produzidos e

seus “espetos” perfuradores me destroem...

Mas, como no início, eu não desisto. Seguirei meu caminho com o

meu �lho destrutivo. Tentarei até o �m não estragar tudo como da

primeira vez, quando eu não era forte o su�ciente. Talvez ele

melhore e vire a “joia” preciosa que costumava ser... Ou se mate, me

matando com o passar dos milênios. Só o futuro dirá. Mas, se ele me

amar, sempre o abraçarei com meu calor. A�nal, eu sou uma mãe.
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Anne Dunphy,  

a defensora do meio

ambiente!

Havia uma jovem chamada Anne Dunphy, de 17 anos. Aos 13, ela

descobriu a bronquite, uma doença respiratória que pode causar

falta de ar, tosse e mal-estar, agravada pela poluição do ar. Por isso,

ela decidiu lutar pela preservação do meio ambiente, para que esta

doença não se complicasse e mais pessoas não sofressem tanto.

No seu canal no YouTube “Mundo da Anne”, com mais de um

milhão de inscritos, ela conta sobre sua vida e ensina formas de

lidar com o meio ambiente de maneira mais consciente. A jovem

cria e divulga várias campanhas para os seus seguidores. Numa

delas, Anne conseguiu muitos likes: os 100 primeiros que �zessem

um vídeo recolhendo a maior quantidade de lixo das areias das

praias ganhariam um dia inteiro de diversão com ela!

O resultado da campanha foi um sucesso! A galera mandou vídeos

com muito lixo recolhido, areias limpas e muitos comentários:

“Animais morrem por terem comido plástico, isso é bizarro!”, “Sofá

boiando na água, que loucura!”.

Em outro evento, um patrocinador do canal convidou um rapper

famoso para agitar a divulgação, porém Anne não esperava

reencontrar João, um de seus melhores amigos de infância. Ele a

ajudou muito quando ela sofria bullying na escola por causa de sua

aparência, mas perderam contato depois que ele se mudou para

seguir sua carreira. Eles �caram muito felizes com o reencontro:



– Eu não acredito! Quanto tempo, João. Você cresceu muito, está

mais alto que eu! Quais são as novidades?

– Minha grande amiga Anne, não fazia ideia de que esta campanha

era sua. Eu cresci bastante mesmo! A novidade é que o meu sonho

virou realidade, e agora sou um rapper conhecido!

– Que legal, João, �co feliz por você!

– E a Clarisse?! Vocês ainda são amigas?

– Não mais.

– Por quê? Vocês eram tão próximas.

– Não gosto de falar sobre isso, mas vou contar um pouco dessa

história. Depois que você foi embora, Clarisse �cou muito popular

na escola, então as pessoas não aceitavam que ela fosse amiga de

uma loser (fracassada). Esse foi o apelido que ganhei. Desde então,

ela espalha coisas horríveis sobre mim. A amizade não importava

muito para ela...

– Nossa, Anne, lamento muito! Vamos esquecer isso e aproveitar

esse evento que será um sucesso!

E realmente foi tudo de bom! O tema era a poluição do ar nas

cidades, causada pelo aumento da quantidade de gases poluentes na

atmosfera. Os inscritos deveriam mandar para o e-mail da produtora

um vídeo plantando árvores em praças e calçadas, além do desa�o

de usar, por uma semana, transporte público em vez de carro. João

também fez a parte dele e criou um rap para a abertura do evento.

Sucesso garantido e muitos likes recebidos. Anne e João �caram

superfelizes com a campanha, que saiu até na imprensa. O resultado

com os �nalistas saiu, mas, para a surpresa de Anne, Clarisse foi

uma das selecionadas. Justo a garota que tanto mal causou a ela

poderia vencer o concurso!



O dia da mostra de vídeos sobre a poluição do ar chegou. No

entanto, Anne estava mais agitada que o normal, pois sua “amiga”

Clarisse estaria lá, e ela não sabia o que esperar depois de tudo que

aconteceu. O evento começaria às 16h, mas Anne e João chegaram

lá antes para veri�carem o som e a iluminação.

– João, estou muito nervosa pois a Clarisse estará aqui hoje, e

estou com mau pressentimento.

– Calma, Anne, isso já faz muitos anos. Ela deve ter mudado, quer

apoiar a sua campanha!

– Não sei. Acho muito estranho ela aparecer do nada depois de

anos!

– Nada de ruim acontecerá. Con�e, Anne!

Enquanto Anne se arrumava, Clarisse se preparava para colocar

seu plano em ação: invadir o palco e mostrar várias fotos com

montagens de Anne maltratando o meio ambiente, feitas por um

grupo de hackers contratados. Clarisse colocaria essas fotos no telão,

diria ao público que Anne fez tudo por dinheiro e fama e que seu

canal era fake!

Clarisse chegou cedo para falar com Anne, isso fazia parte do

plano. Logo que se viram, Clarisse disse:

– Anne! Quanto tempo, tudo bem? Que linda a sua campanha!

– Oi, Clarisse! Muito tempo mesmo. Tudo bem, sim! Obrigada,

estou planejando essa campanha há anos!

´ – Que legal! Vou logo procurar um lugar para mim, depois

falamos mais.

Anne caiu direitinho no plano. Ela acreditou que estava tudo bem

e se acalmou.

O público já lotava o espaço e o evento começou com o rap de



João: “Vamos todos ajudar, para o mundo melhorar / Se puder, vá

de bike para o ar não poluir / Transporte coletivo é a saída / E todo

mundo vai ganhar!”.

A música ainda estava rolando quando Clarisse subiu no palco,

interrompeu João e falou:

– Vocês estão vendo essas fotos no telão? Tudo isso é uma farsa!

Vocês acham mesmo que Anne quer ajudar a natureza? Claro que

não! Ela quer ser famosa e �car mais rica. Conheço Anne há muito

tempo, ela é interesseira. Na escola, eu era a mais popular, e ela

sempre quis roubar o meu lugar. Agora a máscara cairá!

– Clarisse, você disse o que queria, agora vai ouvir o que não quer.

Sim, eu sempre quis ser popular, mas nunca quis roubar o seu lugar.

Hoje sou famosa e tenho dinheiro, mas antes de bombar eu já queria

lutar pela preservação do meio ambiente!

Clarisse ia responder quando João pegou o microfone e defendeu

Anne brilhantemente, todos se emocionaram. Logo depois, um

participante do concurso, especialista em informática, denunciou

que as fotos eram uma montagem grosseira e só serviam para

incriminar Anne. O público vaiou Clarisse, e ela foi embora.

Após o ocorrido, João e Anne mantiveram a pose e terminaram o

evento como se nada tivesse acontecido. O vídeo de João

defendendo Anne viralizou nas redes sociais, e os fãs começaram a

shippar o casal, torcendo pela união deles. Então, João criou

coragem e falou que gostava de Anne, e ela disse o mesmo! No

início eles só estavam “�cando”, mas passou uma semana e já

tinham certeza de que estavam apaixonados e anunciaram o

namoro. Seguiram juntos, cada um com sua carreira: ele, de rapper;

ela, de ativista e in�uencer ambiental, com muitos seguidores!
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A passagem tirada de

Anastácia

Querido leitor deste diário, aqui estou eu de novo, Anastácia. Às

vezes eu �co me perguntando: o que é uma natureza?

Muitos falam que é uma �oresta com animais. Outros falam que a

natureza é uma passagem para você sentir seu interior ou seu novo

ser, pois lá se encontra paz. Se você perceber bem, os animais ao seu

redor cantam em harmonia como um conjunto de notas musicais,

alguns deles cuidam da sua família e do seu lar. O que mais me

encanta é a beleza disso tudo. Os tons de verde são variáveis dentre

muitos outros que você pode encontrar na cidade. Até mesmo a

beleza dos animais, já reparou? Uns usam para se camu�arem,

outros para atraírem um novo companheiro. Uns o atraem devagar,

cada vez mais, e, quando você vê, ele pode estar atacando!

Bom, eu gosto de todo dia ir a uma �oresta que não é muito longe

da minha casa, mas meus pais falam para eu ter muito cuidado

sempre, pois de tempo em tempo mais uma nova espécie de animais

nós descobrimos por lá e não sabemos o que esses animais podem

fazer! Mas eu também não ligo muito, porque eles só querem se

defender de quem os ameaça ou os perturba, e eu só �co embaixo

de uma árvore que há muito tempo não dá mais fruto. Eu acho que

ela é de manga e, quando eu �co em sua sombra, eu me sento e

desenho os animais e a paisagem ao meu redor.

A coisa que eu mais amo é o céu e �co imaginando se ele poderia

ser de outra cor! Sei lá, um roxo, talvez, mas fazer o que, né? Ele é



azul e eu gosto dele assim. Quando eu não estou desenhando, eu

pego esse diário, faço os meus poemas e crio as minhas histórias.

Ontem, eu estava pensando que cada vez mais as árvores somem e

os animais também. Eu tinha um bichinho – uma amiga ou amigo,

não sei se era fêmea ou macho – que eu tinha medo de chegar perto

e ele me atacar. Nunca se sabe, né? Ele (ou ela) era só um pato que

vinha todo dia aqui comer as migalhas de pão que eu jogava e logo

saía para tomar um banho em um lago aqui perto. Um belo dia, não

faz muito tempo, ele não veio mais. Poxa, não sei o que aconteceu!

Ele deve ter sido caçado junto com outros animais daqui da

natureza.

Outra coisa que me deixa preocupada é que alguns homens

querem tirar essa árvore daqui porque nela não tem fruto e não �ca

animal perto dela. Mas também, se tivesse animal por aqui,

provavelmente eles iriam pegar e vender ou matar. É muito triste!

Eles vão cortá-la amanhã de manhã e me avisaram para eu não vir

mais aqui, pois é perigoso, mas tem uma coisa que eles não sabem:

eles é que são o perigo! São eles que sem motivo algum matam os

animais para fazer tapetes, casacos e outras coisas com as peles.

Queria ver se fosse o contrário, se os animais os matassem para

fazer casacos e tapetes!

Bom, lindo diário, vim falar adeus porque eu vou enterrá-lo

debaixo dessa árvore, ao lado de sua raiz. Vai que um dia alguém

ache e a forma de tratar os animais e a natureza seja diferente, sem

desmatamento, matança e tudo de ruim pelo dinheiro?

Beijos! Até o próximo dono, ou até nunca!
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Carta em defesa  

do meio ambiente

Grécia, Monte Olimpo, 12 de outubro de 2020.

 
Prezados governantes de todo o planeta Terra

 
Sou Pan, o Deus mitológico das �orestas. Tenho origem na

mitologia grega, onde o povo dessa grande civilização,

importantíssima para o mundo ocidental, tinha crença em mim, por

eu ser um defensor do povo das matas, protetor do meio ambiente e

que sempre se preocupou com sua gente e dela cuida com todo amor

e carinho. Ao longo dos séculos, tenho percebido a forma como os

governantes de todo o planeta não têm demonstrado o devido

cuidado com as riquezas de nossa natureza, especialmente nos dias

de hoje, e resolvi, após tanto tempo em profundo silêncio, me

pronunciar sobre esse tema tão importante, mas que não vem tendo

o devido cuidado e a proteção de que tanto necessita para o bem-

estar dos milhões de habitantes desta Casa Comum, como já

chamaram a Terra. Um país que tem os maiores biomas da natureza,

a maior �oresta equatorial do mundo – a Amazônia – e outras

maravilhas naturais, como a Mata Atlântica, tem um povo

(especialmente aqueles que se dizem desenvolvimentistas e visam à

exploração de riquezas e bens naturais para obtenção de lucro) que

não vem tratando com o respeito e o carinho que essas maravilhas

merecem. Quero relatar que, na época em que vivia por aqui, não



existia tanta devastação e desequilíbrio ecológico. O clima era

melhor e não havia no planeta o tal superaquecimento da camada

de ozônio, que provoca o efeito estufa. Há de se ter, nos dias atuais,

uma preocupação com o mundo em que vivemos e se deve estar

voltado para essa importante causa, a�nal, se a Terra é nossa Casa

Comum, tem que ser de nossa total responsabilidade.

Também já soube que houve duas Conferências Mundiais sobre

Meio Ambiente e que foi escrito um belíssimo texto em defesa sobre

o tema, chamado de “Carta da Terra”, documento muito lindo e que

tanto fala sobre os cuidados que temos que ter com nossa Casa.

Nesse país, o Brasil, há povos valorosos que cuidam das �orestas e

biomas: os índios, os seringueiros, os pequenos agricultores, que

sabem utilizar com sabedoria os recursos que a natureza lhes

proporciona, sem destruí-los. Também sei que essa preocupação

cada vez maior com a natureza vem acontecendo porque ao longo

dos séculos os chamados povos desenvolvidos estragaram suas

matas, contaminaram seus rios, colocaram espécies de plantas e

animais em extinção. Então, senhores governantes, a questão

ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e

importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende

da relação estabelecida entre a natureza e o uso dos recursos

naturais disponíveis pelo homem.

Também sei que a tecnologia empregada pelas indústrias de todos

os países do mundo evoluiu rapidamente, mas poucos deles se

preocupam com causas ambientais e criam políticas de proteção e

desenvolvimento. Com isso, ocorreram consequências indesejáveis

ao planeta, que se agravam com igual rapidez pelo fato de essa

industrialização acontecer de forma demasiadamente rápida e



intensa. Com isso, sofremos com os problemas que o homem

provoca na “nossa Mãe”, prejudicando “nossa Casa Comum”, que

tem que ser “nossa responsabilidade”.

Assim, eu, que me considero um legítimo representante das

riquezas da natureza – que sempre buscou o seu equilíbrio e que

prega algo que é tão lembrado por empresas e cientistas e que,

infelizmente, não é tão executado por boa parte dos habitantes do

globo terrestre, aquilo que chamam de sustentabilidade –, faço um

apelo aos Órgãos Mundiais do Meio Ambiente, para que os seres

humanos sejam benevolentes com nosso habitat e, com isso, gerem o

menor impacto possível e respeitem as condições de equilíbrio

ecológico e geração de riqueza, devolvendo ao meio ambiente (se

possível, em dobro) tudo aquilo que retirou, provocando, dessa

forma, uma máxima renovação de nossos recursos �orestais. É assim

que protegemos o solo, as riquezas, os seres vivos e renováveis; que

cuidamos da preservação da água, fundamental para a existência

dos humanos e que vem sendo tão poluída e deteriorada – e,

infelizmente, não é acessível a grande parte da população. É

desesperador vermos famílias sem acesso à água potável e vivendo

uma inconcebível falta de saneamento básico, vulnerável a doenças

que são aparentemente simples e que poderiam ser evitadas, mas

que, infelizmente, podem levar à morte. Re�itamos sobre o quanto

estamos destruindo nosso planeta, conscientizemo-nos de que isso é

terrível e mudemos nosso comportamento para tornarmos o mundo

mais saudável e mais bem habitado!

Finalizo esta carta, uma espécie de preocupação e desabafo, ainda

muito a�ito com os rumos dessa degradação ambiental, provocada

pela necessidade desenfreada de riqueza em prol de um



desenvolvimento idiota e destrutivo, porém esperançoso com dias

mais felizes e mais conscientes para esses ainda tolos e

despreocupados habitantes desse planeta tão belo, mas tão

castigado, chamado Terra. Saúdo a esses habitantes dessa Grande

Casa esperando que, em breve, assumam sua responsabilidade para

uma existência melhor e respeitem esse planeta que merece e do

qual tanto necessitam.

Carinhosamente,

Pan – o Deus das Florestas.
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Cidadãos conscientes

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2020

 
Cidadãos conscientes,

 
Re�itam sobre o meio ambiente. As nossas �orestas eram verdes,

mas hoje estão em “cinzas”, pois nós não soubemos cuidar. De uns

tempos para cá, temos enfrentado muitos problemas e infelizmente

alguns são conhecidos e parecem se repetir. As consequências têm

sido cada vez mais marcantes.

A camada de ozônio tem sido destruída pelos gases poluidores da

atmosfera. Como resultado disso, houve emissão dos raios UVA e

UVB e as altas temperaturas ocasionadas pelo efeito estufa, que

diminuíram a intensidade das chuvas, causaram o derretimento das

geleiras e o aumento de erupções vulcânicas por todo o planeta.

Pelo descaso do ser humano, a natureza reagiu com o

desaparecimento de ilhas por tsunamis, o que causou migração

obrigatória de aves e desaparecimento de algumas espécies. A pesca

indiscriminada em época de desova e as invasões de santuários

marinhos, retirando espécies exóticas, como os corais para

exposição em aquários, são exemplos de práticas negativas com

relação ao meio ambiente.

Habitats foram destruídos e animais foram extintos. Por isso,

precisamos respeitar acordos já formalizados entre nações para o

controle e a diminuição da poluição. Como indivíduos, podemos e

devemos fazer a nossa parte: devemos reduzir, reutilizar e reciclar,



preservar o meio ambiente para as próximas gerações, ser agentes

de interferência no replantio e cuidar do que restou da natureza.

Nosso tempo é já e nosso momento é agora.

Cordialmente,

Amanda Louise e Beatriz Suassuna
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Consciência ambiental já

Antigamente era tudo lindo: árvores enormes, rios e oceanos com

águas cristalinas onde conseguíamos mergulhar; a perfeição da

fauna e da �ora, como um exemplo vivo da majestosa harmonia da

natureza do planeta Terra, alucinando o paraíso.

Foi no ano de 3040 que as coisas começaram a piorar. Na cidade

de RedWood havia uma garota chamada Evy Evans, que levava uma

vida completamente normal com a sua pro�ssão de detetive. Só que

algumas coisas estranhas e sem explicação estavam acontecendo em

sua cidade: o leito do rio que abastecia a cidade estava repleto de

peixes mortos, intensas queimadas aconteciam diariamente na

reserva �orestal e animais silvestres foram encontrados mortos na

estrada que ligava sua cidade a outros lugares. Isso chamou a

atenção da investigadora, que decidiu descobrir o que estava

acontecendo. Contudo, ela sabia que precisava de ajuda.

Próximo à cidade de Evy, morava James Willians, um agente do

FBI conhecido em toda San Francisco por sua lealdade. Naquela

sexta-feira, James recebeu um chamado vindo de RedWood. Como

não conseguiram solucionar um caso, pediram ajuda às equipes

especiais de San Francisco, a qual James liderava. Era o caso A-12.

Chegando ao local do incidente, o policial Williams percebeu algo

diferente, mas não soube detectar o que era. No mesmo lugar

encontrou Evy, que estava próxima a uma cabana que permaneceu

intacta mesmo após o incêndio �orestal. Grandes surpresas os

aguardavam...

Ao entrarem na cabana, a primeira coisa que avistaram foram



alguns jornais em cima da mesa. Mais ao fundo, havia marcas de

sangue que levavam ao banheiro. Assim que abriram a porta, se

depararam com o corpo de um homem alto, com uns 50 anos de

idade, negro e que estava vestindo um uniforme da fábrica Isqueiros

& Cia. Na mesma hora, Evy saiu em busca de ajuda. Ela informou o

ocorrido, uma ambulância foi chamada e o local foi cercado para

perícia.

Naquela mesma tarde, James foi investigar a fábrica e, quando

chegou, reparou que o espaço estava vazio, apenas algumas

máquinas estavam funcionando, mas logo o seu silêncio foi

quebrado por um grupo de homens estranhos. Eles pareciam estar

fazendo alguma reunião. Rapidamente ele se escondeu e se inclinou

para tentar ouvir sobre o que falavam. Era sobre o dono da empresa,

que, para a surpresa de James, era o homem encontrado na cabana.

Infelizmente o avistaram e alguém veio por trás e o apagou.

Enquanto isso, Evy já estava na casa da família da vítima e

descobriu que o nome dele era Michael e sua mãe lhe disse que ele

era uma boa pessoa. A detetive começou a andar pelas ruas do

bairro, tentando recolher informações sobre Michael e terminou

descobrindo que todas as pessoas (vizinhos, conhecidos e parentes)

relatavam que ele era um ótimo homem, sempre gentil, atencioso e

humilde. Isso fez com que Evy �casse cada vez mais confusa.

Já na fábrica, James foi acordando. Suas mãos sustentavam seu

corpo e seus joelhos estavam encostando em pedras extremamente

pontudas e deformadas. Ele apenas conseguia ouvir a voz de um

homem, mas estava tão atordoado que não reagiu. Após algumas

horas, um pouco mais acordado, ouviu um barulho de porta se

abrindo. James na mesma hora levantou a cabeça e viu alguns



homens de preto usando máscaras. Rapidamente perguntou o que

queriam dele, mas os homens permaneceram em silêncio e

começaram a bater nele.

Enquanto isso, no local do incêndio, os especialistas em

laboratório do FBI encontraram e coletaram amostra de uma gota de

sangue que estava na quina de um armário bem próximo à entrada e

bem longe do corpo encontrado. Após muitos exames laboratoriais,

identi�caram que o sangue não era compatível com o do corpo. Isso

os levou a pensar que poderia ter ocorrido uma briga física e o

assassino poderia ter se machucado.

Pela manhã, James foi libertado e levado para o hospital, onde

seus ferimentos foram tratados. Ao sair de lá, encontrou-se com Evy

no laboratório do FBI, e ela lhe perguntou o que havia acontecido,

mas James não disse nada sobre o ocorrido. Um tempo depois,

receberam o resultado da amostra de sangue e rapidamente foram

atrás de um suspeito cujo DNA fosse compatível.

Começaram a busca pela indústria. Ao chegarem lá, Evy percebeu

que James estava muito estranho, parecia estar com medo de algo,

inseguro e mancando, mas prosseguiram normalmente, até que

perceberam que não tinha ninguém dentro da fábrica, ouviam

apenas uma conversa que parecia vir de bem longe. Eles então

saíram e foram atrás das vozes. Nesse momento, encontraram os

homens que torturaram James. O grupo foi rapidamente rendido e

preso. Evy deixa o seu colega com os paramédicos para retirar

amostra de sangues desses homens e comparar com a do DNA

encontrado no local do assassinato e volta para a fábrica.

Ao chegar ao fundo da fábrica, ela percebe uma trilha de sangue

vinda de uma porta. Ao chegar mais perto, se depara com muito



sangue e um dedo cortado e começa a pensar o que poderia ter

acontecido ali. De repente ela escuta uma série de disparos vindos

de onde James estava. Foi correndo até o local e, quando chegou, se

deparou com os paramédicos e metade dos homens que haviam

torturado James baleados.

Sem reação, Evy �ca perplexa diante do que vê. Nesse meio

tempo, James começou a revelar coisas horríveis: que ele tinha

manipulado o sistema de suspeitos do FBI para despistar o fato de

que ele era o assassino de Michael. Ela �cou chocada ao ouvir tudo

isso e mais ainda ao saber que James era o grande líder de um

grupo o qual o FBI tentava prender há anos, já que eles eram um

dos principais culpados pela grande onda de destruição ambiental

que estava acontecendo no mundo todo.

Nesse momento, a jovem investigadora percebe que tudo não

passava de um plano para James sair ileso e continuar a praticar

crimes contra a natureza. Ele já tinha uma vasta experiência em

forjar provas contra outras pessoas e empresas. Contudo, não sabia

que teria que enfrentar Michael e sua preocupação em preservar o

meio ambiente. O empresário, que tinha consciência ambiental,

descobriu o que James fazia, decidiu confrontá-lo e foi assassinado.

James tentou simular um incêndio para fazer o corpo desaparecer,

mas seu plano não deu certo: ele não contava com uma forte chuva

que terminou apagando o fogo e deixando evidências para que esse

crime contra o meio ambiente chegasse ao �m.

Atitudes como a de Michael e de Evy devem servir de exemplo

para todos aqueles que acham que o meio ambiente deve ser

destruído. Precisamos parar com essa ideia de que somos muito

mais importantes que a natureza, que nossos lucros são mais



importantes que a preservação ambiental.

Somos parte de um sistema e, se interrompermos seu ciclo natural,

sofreremos. Precisamos estar atentos, pois somos culpados no

momento que nos calamos, que vemos atitudes de destruição

ambiental e nos omitimos, não reagimos. Se continuarmos tendo

essas atitudes, seremos, diariamente, “assassinos” do meio ambiente.

Por isso, deixamos um alerta:

O MEIO AMBIENTE É O LUGAR NO QUAL VIVEMOS.

PRECISAMOS CUIDAR DELE, PRESERVÁ-LO E AMÁ-LO PARA QUE

POSSAMOS TER UM FUTURO MAIS RICO DE PAZ E CONSCIÊNCIA

DO QUE REALMENTE SOMOS!
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Desabafo da Mãe Natureza

Eu sou a Amazônia,

Hoje venho pedir a ajuda!

“Tô” cansada de ser queimada e de ser destruída!

Muitas desgraças acontecendo e ninguém move um dedo para me

ajudar!

Vocês ainda não entenderam que tudo isso prejudica vocês também?

 
POR FAVOR, SALVEM MEUS ANIMAIS, SALVEM A MINHA TERRA!

EU IMPLORO!

 
Fumaça se espalhando, o que mais falta acontecer para alguém me

ajudar?

Eu estou em chamas e peço socorro, mas pelo visto ninguém me

ouve!

Entendam, isso não faz mal só a mim...

Isso faz mal a TODOS os seres vivos do PLANETA.

O que vai ser desse planeta daqui para frente?

 
ESTAMOS VIVENDO O APOCALIPSE!

 
Cadê o pessoal que tomou a frente do nosso país?

Até quando eu suportarei tanta destruição?

É hora de parar!

Vocês precisam re�etir sobre suas ações, sobre seu modo de vida,

sobre sua relação com o MEIO AMBIENTE!



 
Queimadas e mais queimadas!

Meus animais morrendo, perdendo seus lares!

Espécies de plantas desaparecendo em meio ao fogo, que destrói

rapidamente o lindo verde das �orestas.

Até que ponto isso vai chegar para alguém fazer alguma coisa?

 
Lembre-se que eu não sou só o lar dos animais selvagens,

Das matas virgens ou dos pássaros raros.

Sou também aquela que guarda as fontes de águas puras, que

chegam até vocês, homens e mulheres.

Assim, preservo a sobrevivência dos seres humanos e de todos os

seres viventes!

 
Por isso, eu clamo, eu peço, eu grito...

SOCORROOOOOOOOOO

É URGENTE o meu grito de ajuda!

SALVEM O MEIO AMBIENTE!

Por isso, espalhe pelo mundo meu pedido...

MEIO AMBIENTE, URGENTEEEEEEE...!
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Eae, meu brother Pereira

Tudo beleza?

 
Aqui é o galo Carlos, você sabe que gosto de viajar pelo mundo.

Dizem que sou muito avoado e que não percebo direito as coisas.

Será que isso é verdade? Vou relatar o que aconteceu comigo...

Eu estava voltando para casa para visitar meus pais, mas acho que

�quei um pouco perdido. Tudo aqui está pegando fogo, mas eu não

me lembro de nada disso antes de eu sair para participar dos

campeonatos de surf por esse Brasil de meu Deus... Mas eu li na

placa e estava escrito: PANTANAL. Estranho, pois vi uma prancha

de surf pegando fogo e era igualzinha à minha... E o mais estranho é

que a casa que tentei entrar era igual à minha, mas ela estava bem

destruída pelo fogo.

Lembre-me de que quando ganhei os campeonatos e �quei famoso.

Fui para o Rio de Janeiro, peguei várias ondas, achei muito bonitas

aquelas pedras marrons �utuando no mar, “mas me falaram que era

esgoto sendo jogado ao mar”. Fui para Salvador, na Bahia, surfei

com meus amigos tubarões, achei muito interessante os plásticos na

areia, �quei pensando que deveria ser alguma obra de arte. Só que

meus brothers me explicaram que eram plásticos deixados na areia

pelos frequentadores. Pessoal sem noção... Como assim deixar lixo

nas areias de praias tão lindas?

Quando cheguei a São Paulo, �quei impressionado com tantos

prédios. Amei o céu preto e as fumaças saindo dos carros, mas vi

que as pessoas e os animais sofrem muito com problemas



respiratórios em Sampa. Será que isso tem alguma relação com esse

céu preto?

En�m, viajei o Brasil todo e em todos os lugares fui reconhecido.

Cara, outro dia vi na TV que uma das formas de o mundo acabar

pode ser pelas inundações e alagamentos, já que os gelos estão

derretendo lá na Antártida. Já pensou eu pegar uma onda e vir

surfando pra casa? Seria muuuuuiiiitttooo maneiro, e você viria

nadando até mim... Pow, daora.

Continuando... Voltei para casa para mostrar meus troféus aos

meus amigos, mas me falaram que eles não estavam mais lá, então

resolvi visitar os meus pais.

Quando cheguei, encontrei meu pai chorando com minha mãe em

seus braços. Eu acho que eles estavam felizes, tinha até fumaça

saindo de casa... Sei não, acho que eles nem �caram felizes em me

ver. Foi aí que resolvi nadar um pouco e no caminho achei várias

árvores cortadas. Eu achei muito legal essa ideia, agora eu posso me

sentar nos bancos quando for surfar. Mas senti falta do verde das

copas das árvores. O lugar era bem mais fresco e o visual era lindo!

Quando cheguei ao lago, vi vários amigos meus deitados. Cara, eu

sei que eu �z falta, mas precisa de tanto? Deve ser porque ganhei o

campeonato, bem que aquele brother falou que estava muito fácil. Só

não entendi por que ninguém falou comigo. Parecia que estavam em

um sono profundo. Será que tem relação com a fumaça e o cheiro de

madeira queimada?

Voltei para casa e meus amigos pássaros, que estavam no chão, me

pediram água, então eu dei. Eles me agradeceram tanto que eu não

entendi o porquê, já que tem água em qualquer lugar. Meu pai me

deu um abraço muito forte e me perguntou como eu ainda estava



vivo. Sei que demorei a voltar para casa, mas foi tanto tempo assim?

No dia seguinte, fui ao enterro da minha mãe. Mas como assim?

Ela morreu?! Não “tô” acreditando. Me falaram que ela morreu por

inalar muita fumaça; então minha casa estava pegando fogo? Eu

tenho tantas lembranças boas da minha infância, meus pais sempre

alegres, minha primeira prancha de surf... “eu não vou chorar, eu

sou forte”. Agora eu entendi o que aconteceu com meus amigos.

Ahhhhh! Não aguento mais! Por que comigo? Por que demorou

tanto para a �cha cair?!

Estou tentando �car bem, levei meu pai e alguns amigos para

viajar e espairecer, pelo menos eu posso fazer isso. E, nessa onda de

re�etir, vou tentar mostrar para o mundo o mal que estão fazendo

ao planeta Terra, ao meio ambiente. Fica o alerta, meu amigo,

precisamos gritar bem alto: MEIO AMBIENTE... URGENTE SALVÁ-

LO!

 
Beijos,

do seu amigo Carlos
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E o futuro?

Somos patriotas quando ouvimos outras pessoas falando do nosso

país, mas somos hipócritas e egoístas diante das nossas atitudes

como brasileiros. A nossa solidariedade com o planeta está por um

�o. Descartamos o lixo erradamente nas ruas, e isso é uma grande

vergonha para nós.

Vários são os alertas que circulam nos meios de comunicação de

que chegam mais de dois milhões de toneladas de resíduos para os

oceanos. Se não contivermos esses resíduos antes de 2050, haverá

mais fragmentos de plásticos nos oceanos do que espécimes

marinhos. Somos humanos ditos racionais e deveríamos saber o

quão prejudicial é jogar lixo de maneira inadequada e como isso

afetará o futuro das próximas gerações.

Caro leitor, as manhãs chuvosas me fascinam, mas, ao ir para a

escola após uma tempestade, vejo ruas alagadas, �co sem poder me

locomover diante daquela água que carrega o lixo espalhado pelas

ruas, que entope os bueiros e inunda tudo.

Quando vou perceber o que está impedindo a passagem da água

para os bueiros, me deparo com lixos acumulados em frente a ele e

vejo também pessoas com calças encharcadas, tênis ensopados e

meias completamente sujas e molhadas. O �uxo de ônibus e carros

se intensi�ca, pois, sem poderem se locomover, terminam

provocando engarrafamentos imensos. Nesse caso, o combustível

gasto é muito maior e o nível da poluição do ar aumenta, o que

provoca danos à saúde dos seres vivos e à estrutura do planeta

(afetando a camada de ozônio).



Por que agimos assim? Por que destruímos tudo que a natureza

demorou tanto tempo para construir? Por que não pensamos nas

gerações futuras, que certamente já vão viver em um mundo muito

mais destruído do que esse?

O que nós poderíamos fazer para acabar com a poluição

ambiental, além de dizermos que não é para jogar os lixos em

lugares inadequados (mares e ruas)?

Devemos propor campanhas nas ruas explicando o que pode

acontecer se continuarmos pensando em nós mesmos e não no

planeta. Ensinar as crianças na escola o quão prejudicial pode ser

para o planeta e que fragmentos de lixo podem afetar seus futuros.

Nós, crianças e jovens, somos o futuro e, ensinando adequadamente

o bem-estar do nosso mundo, teríamos uma grande evolução

ambiental.

Estamos perdendo cada vez mais nosso planeta e está na hora de

mudarmos e o ajudarmos rapidamente. O que está nos restando para

as próximas gerações são ruas poluídas e a ausência da diversidade

e biodiversidade do nosso mundo.

DIGA NÃO À POLUIÇÃO...

DIGA SIM AO MEIO AMBIENTE!
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Legado de um herói

Eu estava diante de uma árvore grande e farta. Suas folhas

balançavam graciosamente, me trazendo a velha lembrança de um

amigo antigo que não está mais entre nós, mas que deixou um

grande legado.

Alessandro não tinha ânimo de viver, pois perdeu sua mulher e

�lha num deslizamento na �oresta. Por isso, odiava o meio

ambiente e isso me partia o coração. Nós dois trabalhávamos numa

empresa de madeira, éramos os operários que cortavam as árvores

ilegalmente das �orestas. Um dia, os donos da madeireira nos

pediram para incendiarmos a mata para abrir caminho. E lá fomos

nós. Alessandro parecia não se importar com nada, parecia

anestesiado. Até que, em determinado momento, ouvimos um grito:

– As crianças ainda estão lá em dentro!

Quando me deparei com as ocas dos indígenas em chamas, entrei

em desespero. Então eu rapidamente fui ajudar, mas um galho

pesado de uma árvore caiu em mim e por uns instantes �quei

desacordado. Quando retomei a consciência, só lembro de

Alessandro correndo ligeiramente para ajudar, mas ele só tinha

conseguido salvar uma pessoa. O fogo tinha cercado os dois e não

tinha como sair de lá, então ele gritou:

– Tente chegar um pouco perto do fogo!

Cheguei mais perto, o fogo ardia em meus olhos. Minha força de

ajudar foi tão grande que consegui sair de lá e fui ao seu encontro.

Chegando lá, com o fogo muito alto, ele olha para mim e diz:

- Vou jogar a criança e você vai embora.



As lágrimas começaram a deslizar sobre o meu rosto, e aquele

gosto salgado da lágrima me veio. Tentei de várias maneiras salvar

os dois, mas ele gritou pela última vez:

– É INÚTIL! Pegue a criança quando eu jogar e vá embora. Vou

morrer igual à minha mulher e �lha, na natureza!

Ouvindo isso com tamanho desespero, quis respeitar o seu desejo e

peguei a criança. Correndo, deixei as lágrimas para trás, com o

coração quebrantado. Salvei a criança, mas perdi meu amigo. Ele

abriu mão da própria vida para salvar aquela criança.

Contei à empresa o que tinha ocorrido e todos �caram bastante

comovidos. Então �zeram uma homenagem a ele e decidiram não

colocar mais fogo na �oresta.

Anos depois, cá estou eu, no mesmo lugar que ele morreu, olhando

para uma árvore majestosa que cresceu no local da sua morte e

várias outras árvores ao redor, grandiosas, que não existiam antes.

Ele pode ter morrido, mas o seu ato de bravura rendeu frutos e

outras vidas.

Infelizmente, o pior aconteceu e imagino o quão difícil é pensar

que em outros lugares do Brasil acontece isso. Meus olhos se

enchem de lágrimas e desgosto. Continua ocorrendo o mesmo

desastre mundo afora! Neste mesmo momento, me vem um

pensamento: “É isso! Vou ajudar outras pessoas pelo Brasil ou até

pelo mundo. Enquanto eu viver, não vou permitir que isso aconteça

novamente! Nem que eu morra por isso! Ninguém merece passar por

aquilo que eu e meu amigo passamos!”. Não quero que ninguém

tenha o desgosto de ver seu amigo se sacri�car pelo próximo. O

meio ambiente é O NOSSO PATRIMÔNIO. E isso deveria estar

escrito no hino nacional.



Saio de minha casa à procura de algo. Não sabendo ao certo o que

era, ando pela mata, penso e me pergunto o que eu estou

procurando. Desde o dia da tragédia, esses pensamentos me

atormentam. Muitas vezes o desespero quer me pegar e não sei o

que fazer. Enquanto caminho pela mata, sentindo a energia da

natureza, pensando na importância da preservação, do quanto sou

parte desse meio, algo cai, ouço um barulho grande.

Não pode ser! De novo? Eu não acredito que depois de tudo não

param de destruir a natureza, nossa mãe! Nesse momento uma

lágrima desceu, e o meu coração, que eu julgava ter se transformado

em pedra depois da tragédia, me surpreendeu. Em seguida corro em

direção ao barulho e me encontro com um velho conhecido, Miguel,

um dos antigos donos da madeireira, que havia prometido não mais

derrubar árvores! Comecei a tremer de raiva e indignação. Esse

homem asqueroso de novo aqui em minha casa! Já chega! Entrei no

meio da escavadeira e ordenei para que parassem com aquela

matança. Mas foi em vão!

Esses atos estão cravados na nossa história, mas precisamos manter

a esperança de que um dia nos daremos conta da riqueza que temos,

do quanto somos parte desse meio, que um não existe sem o outro.

Neste dia, teremos um grande prazer em preservar nossas �orestas,

rios e mares e teremos um BRASIL grandioso!
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Meio ambiente:  

nossa maior riqueza

A natureza possui uma enorme importância, pois sem ela não

temos recursos para viver. No Brasil temos diversas ações voltadas

para a defesa do meio ambiente: reciclagem, atuação nas queimadas

e nos desmatamentos, salvamento dos animais silvestres, entre

outras.

É por meio da natureza que obtemos os alimentos, a água e tantos

materiais que servem de base para a construção de instrumentos

para a nossa vida em comunidade. No entanto, é preciso fazer uso

dos recursos naturais de modo consciente, ou seja, se retirarmos

árvores das �orestas, há que se fazer o replantio, devolver as árvores

que foram retiradas do seu habitat.

Algumas empresas realizam esse trabalho, provando que a

preocupação com o meio ambiente não gera prejuízos, mas ganhos.

No Brasil, a questão do trabalho de reciclagem e reutilização de

materiais vem evoluindo e sendo ampliado. Essa ação permite

“poupar” os recursos naturais, visto que são �nitos e também reduz

a produção de lixo. Sabe-se que um dos graves problemas do nosso

século é armazenar os resíduos, pois, além de exigir muito cuidado

para não ser jogado em qualquer lugar, há o fato de que a

quantidade aumenta a cada dia, pois nos tornamos mais

consumistas.

Ultimamente nos deparamos com um problema antigo: os

desmatamentos e as queimadas, porém, nos últimos tempos, a



natureza está sendo castigada pelo fogo proveniente de ações

irresponsáveis de produtores agrícolas ou garimpeiros. O intuito

deles é “limpar” rapidamente o terreno, mas as queimadas causam

danos incalculáveis ao meio natural. Basicamente destrói o habitat

de muitos animais e plantas nativas de extremo valor para a

medicina ou para o ecossistema.

Os brigadistas atuaram incansavelmente para conter as chamas e

salvar os animais silvestres que foram atingidos pelo fogo. Além dos

graves ferimentos, há o fato de que o habitat deles foi destruído e

sequer é possível encontrar abrigo ou alimentos no antigo lar.

Os voluntários atuam sem medir esforços para salvar esses animais

e desenvolveram tratamento inovador nas queimaduras usando pele

de tilápia para recuperar as patas de uma onça. Muitas pessoas se

sensibilizaram e �zeram doações de alimentos para os animais.

A natureza é um bem muito valioso para o ser humano. Nós

precisamos nos conscientizar disso e promover ações que de fato

fortaleçam o meio natural. Devemos manter o foco e não permitir

que a ambição tome conta dos nossos corações e coordene nossas

ações.
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Meio ambiente urgente!

Tem pessoas que não gostam de um verde,

Só em verem árvores, já querem derrubá-las.

Sobrará nenhum verde na Terra

Porque as pessoas só pensam em dinheiro.

Daqui a pouco meus netos não saberão o que é uma árvore.

O meio ambiente é o nosso lar. Sem ele é só frio e escuridão.

Dele nós precisamos cuidar e amar, porque, do contrário, isso

será nossa perdição.

Não somos perfeitos nem melhores que ninguém, mas

peço sabedoria para que juntos possamos cuidar

do nosso meio ambiente!
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Meio ambiente urgente!

O meio ambiente é importante para o equilibrio do nosso planeta,

porque ele depende disso para sobreviver.

Nosso planeta vem sofrendo há tempos com os maus-tratos e o

descaso da raça humana, sendo afetado por várias formas de

poluição, como o descarte de lixo no mar e o aumento de gases na

atmosfera, por meio do escapamento dos carros e das chaminés das

fábricas; tem sido afetado também pelo desmatamento das �orestas

e queimadas. Para que possamos salvá-lo, devemos tomar medidas

de proteção ao ecossistema, para preservá-lo da destruição humana.

Devemos cuidar do nosso planeta como se fosse a nossa casa, pois,

se o mundo acabasse por conta do nosso descuido, não teríamos

para onde ir.

Cuide do meio ambiente para o seu próprio bem!
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Meio ambiente... urgente!

Já pensou em viver num mundo sem árvores, animais, plantas,

água limpa e até mesmo sem oxigênio? Não, né? Pelo simples fato

de ser impossível! É impossível vivermos em um mundo sem a

natureza, sem o meio ambiente.

Desde sempre, a natureza nos dá água, oxigênio, comida, conforto,

materiais... tudo para possibilitar a nossa existência. Se não fosse

por ela, nós não estaríamos aqui. Agora é a nossa hora de

demonstrar gratidão!

Todos os anos nós falamos sobre a mesma coisa e todos os anos

cometemos sempre os mesmos erros.

Para se incentivar a tomar atitude, pense nas coisas que hoje em

dia já presenciamos que são resultado do nosso descaso com o meio

ambiente. Todos os anos reclamamos do calor excessivo, mas vocês

sabiam que isso também é culpa nossa? Gases de carros, fábricas e

outros estão aos poucos abrindo um buraco na camada de ozônio e,

com isso, os raios solares vêm direto para nós, sem nenhum

bloqueio ou nada que diminua sua intensidade! Se seguir dessa

forma, o calor só vai aumentar, até que chegue o dia que não seja

mais suportável viver na Terra.

Sem a nossa colaboração, o meio ambiente só vai piorar cada dia

mais. Nós precisamos usar menos automóveis que possam soltar

gases tóxicos e evitar jogar qualquer tipo de lixo no chão. Tudo isso

ajuda o meio ambiente, tanto para nós como também para os

animais, pois, se nós sofremos com toda essa poluição, imagina os

animais e as plantas?! Vamos nos mover para ajudar o mundo, pois



nada somos sem ele.

O meio ambiente precisa ser preservado. Menos poluição! Nós

temos que diminuir o uso de combustíveis fósseis. Andar mais a pé,

de bicicleta... Tudo isso contribui para o bem do planeta. Nós não

podemos �car em pé de braços cruzados! Nós temos que tomar

providências e é PRA JÁ!

Nós temos que tomar atitudes, nos revoltar contra tudo isso! Não

podemos normalizar esse problema, porque é questão de VIDA OU

MORTE!

Nós, seres humanos, temos que tomar alguma atitude contra o que

está acontecendo com o meio ambiente. Não podemos �car parados!

Por um meio ambiente melhor! Urgente! O meio ambiente precisa

de nós! Não é difícil ajudar. Se todos colaborarem, a vida será

prolongada. Não precisamos ter medo, precisamos ter pressa!

Estamos matando o nosso meio ambiente e não há quem impeça,

mas, antes de apontar o dedo para alguém, certi�que-se de que você

está correto. Não adianta acusar alguém e estar debaixo do mesmo

teto.
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No país em que  

nem sempre tudo é maravilha

Era uma vez uma �oresta considerada o pulmão do mundo,

localizada no Brasil: a Amazônia. Ela tem muitas riquezas e vem

sendo destruída há muito tempo por povos que a habitam. Nesses

últimos tempos, as coisas vêm piorando. Nada está livre do fogo, e

muitos animais estão perdendo seus lares. Uma moradora ilustre

daquele imponente local disse:

– Sim, muitos de nós estão morrendo por causa de queimadas que

são praticadas pelo homem, que empobrecem o solo, bem como os

recursos existentes na natureza local, matando os seres vivos, seja

pelas chamas, pelo calor do fogo ou pela inalação de fumaça –

comentou preocupada dona Onça.

– Poucos conseguem um abrigo para se protegerem dos incêndios e

muitos acabam morrendo. Não temos muito o que fazer – a�rmou o

Macaco, fazendo coro à preocupação de sua interlocutora.

Certo dia eu estava descansando após preparar alguns vegetais

colhidos na �oresta, quando a sempre preocupada dona Onça veio

me comunicar um fato muito grave: agricultores, que nunca vimos

mais estranhos e que não são originários da �oresta, atacaram uma

tribo indígena, que tentou se defender da invasão à sua propriedade,

mas obteve pouco sucesso: o pajé foi atingido por um tiro e acabou

morrendo. As crianças gritaram de desespero e as mulheres oravam

aos seus deuses em busca de proteção. Os animais, considerados

pela espécie humana como selvagens, faziam a sua parte



aproximando-se e enfrentavam os terríveis invasores com seus sons,

que caracterizam as espécies da �oresta. O Rei das selvas, o bravo

senhor Leão, mordeu a perna de um deles, o que provocou medo por

parte desses estranhos, que saíram, mas prometeram retornar e

tomar posse daquele território. Com isso, um correspondente

internacional, que estava a passeio, sabendo do ocorrido,

imediatamente acionou os meios de comunicação, que relataram o

que havia acontecido. Ao serem entrevistados, os índios nativos

a�rmaram que aquela não era a primeira vez que eram intimidados

e assustados por povos invasores, mas que estes nunca foram tão

ousados, a ponto de matarem um líder da tribo. A luta entre o bem e

o mal ganhou muita repercussão graças à presença do importante

jornalista. As autoridades do país onde nossa história acontece

�caram antenadas e prometeram investigar o fato com a

importância que merece e aplicar a devida punição a esses terríveis

elementos causadores de grande impacto ambiental.

A reportagem tomou grande repercussão. Líderes ambientais,

organizações não governamentais e religiosos errantes resolveram

morar naquela área �orestal. Assim que chegaram, �caram

encantados com a natureza nativa. Cientistas, ambientalistas e

biólogos premiados também vieram nessa “grande caravana”, uma

verdadeira cruzada em defesa do meio ambiente, e detectaram

espécies de plantas, pássaros e insetos ainda não catalogados nos

estudos. Como muitos informaram que naquele local há a cura para

muitas doenças, as indústrias farmacêuticas mandaram

representantes para tentarem levar amostras dessas plantas para a

produção de remédios. Apesar de menos danosa, não deixa de ser

uma exploração de recursos tão importantes. Algo, portanto, precisa



ser feito para que aquele paradisíaco e maravilhoso local não seja

alvo de interesses econômicos e industriais, o que passa por uma

�scalização e um controle de riquezas ali existentes.

Com o passar do tempo, os novos e ilustres moradores, que vieram

se juntar aos nativos na defesa de nosso meio ambiente, já se

tornaram amigos dos povos da selva. Os animais, por instinto,

sabem que esses amigos defendem a mesma causa e não lhes

oferecem perigo, pois sabem, do seu jeito, que eles não lhes farão

mal. Mas nem tudo são �ores: passados alguns meses, novos

embates aconteceram. Houve uma cobrança de países ditos

desenvolvidos e industrializados para que o governo daquele país,

cuja �oresta é o local onde acontece nossa narrativa, tomasse

providências seríssimas para que não houvesse tanta depredação e

desequilíbrio ecológico naquela verdadeira fábrica de oxigênio e de

riquezas naturais.

Alertada e mais instruída a respeito de políticas ambientais, a

população elegeu um governante preocupado com as causas

ambientais e com o que se tornou a palavra-chave dos dias atuais:

SUSTENTABILIDADE. Indústrias foram obrigadas a replantar árvores

caso as usassem como matéria-prima para a fabricação de seus

produtos; carros foram desenvolvidos para não poluir a natureza e

aumentar o chamado efeito-estufa; leis foram criadas para punir

severamente quem invadir territórios indígenas ou extrair

ilegalmente árvores, plantas e animais selvagens, seja para pesquisa

ou criação doméstica. As coisas pareciam começar a melhorar para

os povos daquela linda e imponente �oresta.

Dona Onça, seu Macaco e senhor Leão puderam viver mais felizes

e animados naquele local. Suas espécies se proliferaram e, assim,



eliminaram a possibilidade de serem extintos do Planeta. Hoje

vivem em harmonia e em clima pací�co e harmonioso. Eu venho

aqui, em nome de todos aqueles que habitam a �oresta, a qual

chamamos de Amazônia, sejam eles animais, plantas, aves, répteis

ou todo e qualquer tipo de ser vivo nela existente, pedir que as

pessoas tenham consciência e compaixão e nos ajudem a cada vez

mais cultivar bons hábitos e preservar a natureza nesse momento

tão delicado. A situação melhorou, mas ainda não está totalmente

sob controle, apesar das leis e punições a quem tenta dani�car seu

meio ambiente.

Quanto a mim, essa humilde narradora diz: muito obrigada! Todos

aqueles que habitam na �oresta, de coração, agradecem. Viva a

natureza e todas as suas espécies de seres vivos!
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O amanhã é agora

Oi, Pitico! (melhor nome de diário)

 
Diante de tanta coisa ruim acontecendo com o meio ambiente do

nosso país, eu, Neerja, não tenho mais a quem recorrer para

despejar meus sentimentos a não ser você! Vamos lá!

Estamos passando por um momento muito difícil, e as pessoas

estão mais preocupadas em cuidar da vida dos outros. Preocupam-se

mais com o relacionamento de uma mulher livre, que pode namorar

com quem quiser, do que com animais, matas em chamas e uma

PANDEMIA GLOBAL. Isso é o agora, está acontecendo! E o que as

pessoas estão fazendo agora? Elas não estão preocupadas com o ar

poluído. Elas não estão preocupadas com as enchentes, que só

existem por causa das pessoas que jogam lixos no valão. Há vários

animais sendo machucados e queimados por causa de incêndios nas

�orestas, outros infelizmente não sobrevivem. Quem ateou fogo nas

�orestas não pensou no ar que respiramos, não pensou nas árvores e

muito menos nos animais que moram lá. O ar que respiramos cada

vez �ca mais poluído. O verde do nosso mundo aos poucos está

virando marrom ou até cinza. Os verdes das árvores aos poucos

estão deixando de existir, e a nossa sociedade deveria se preocupar

com isso.

O que está ocorrendo agora me faz lembrar do dia 2 de setembro

de 2018. Será que alguém se recorda desse dia? Tenho certeza de

que a maioria, sim. Nesse dia estávamos perdendo 200 anos de

história, pois pegou fogo um dos museus mais importantes do



mundo, e hoje estamos perdendo 250 mil km² de pura história de

fauna e �ora brasileira. Não parece revoltante? É revoltante que em

2018 estávamos chorando, compartilhando, pedindo uma reforma e

nos lamentando e hoje estamos assistindo ao �m de diversas

espécies por conta do homem, que não zela por sua própria

natureza. En�m, é a hipocrisia. Preocupam-se com vidas alheias,

mas e os nossos animais? Segundo a RENCTAS (Rede Nacional de

Combate ao Trá�co de Animais Silvestres), a estimativa é de que

todo ano 38 milhões de espécimes sejam retirados da natureza

brasileira, vítimas do trá�co e da desigualdade social no Brasil.

Não é devastador vermos todas essas coisas acontecerem

diariamente no nosso meio e �carmos parados, preocupados com

tantas outras coisas irrelevantes? A Amazônia é o pulmão do

mundo, e nós estamos frequentemente oferecendo cigarro para ela.

Estamos destruindo seus pulmões. Isso parece normal para as

pessoas? No meu ponto de vista, é catastró�co o que estamos

fazendo agora. Estamos perdidos em meio a essa fumaça de

poluição, de desmatamento, de escassez de água e maus-tratos a

animais.

Falam tanto sobre sustentabilidade... Desses tempos para cá, este

termo não é adequado para o que estamos passando, e sim

insustentabilidade! A biodiversidade está se perdendo, e tudo por

causa da ganância humana. A Amazônia levará DÉCADAS para se

recuperar deste lamentável golpe sofrido. Além disso, muitos

animais sofreram com os incêndios feitos pelo homem, elevando o

risco de 265 espécies ameaçadas de extinção nas áreas �orestais da

Amazônia! Estamos vivendo a MAIOR tragédia ambiental, o pior

período de queimadas desde o �m dos anos 1990. Cerca de 2,3



milhões de hectares já foram afetados por causa das queimadas, o

equivalente a mais de 15% de toda extensão da mata. Julho de 2020

foi o mês em que o Pantanal mais pegou fogo, onde foram

registrados 1.684 focos de queimadas, sendo que ano passado, no

mesmo mês, foram 494 focos. O aumento de queimadas foi mais da

terça parte do ano anterior! O país queima e clama por um socorro

que não chega. O Brasil está em dívida com a natureza! Será preciso

que, mais uma vez, Deus intervenha com chuva para que

entendamos que precisamos de oxigênio para sobreviver?

Sabe… Algo que me deixa agoniada é saber que a maioria desses

desmatamentos é para gerar casas luxuosas, prédios… para gerar

economia para os que já são ricos!

Toda essa fumaça fez com que MUITAS pessoas não pudessem ver

mais a cor do céu por vários dias. Por isso, eu digo: quem planta

fogo colhe cinzas. A natureza é o bem maior do ser humano e

precisamos cuidar dela agora! Devemos ajudar o nosso país a ter o

verde de novo, a ter as águas limpas de novo, a ter as �orestas de

volta e várias outras coisas que perdemos. Não é para amanhã, é

para agora! É urgente!
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O dia que conheci 

o mundo

Uma manhã, a mãe de Brenda pediu que a menina fosse à padaria

comprar pão, porém ela nunca havia saído de casa, porque sua avó

a proibia de sair enquanto morassem juntas. Brenda estava

apreensiva com o pedido da mãe, pois nunca saíra nem para

estudar. Durante seus quinze anos, ela sempre teve aulas

particulares, em casa, nunca saiu para nada.

A avó dizia que o mundo era muito perigoso e que sua neta não

seria como “essas garotas largadas”. Por esse motivo, Brenda tinha

muito medo de sair, mas, para não desobedecer à mãe, ela resolveu

ir. Sua mãe lhe explicou como chegar à padaria e ela foi.

Quando a menina saiu do prédio onde morava, �cou espantada

com a quantidade de pessoas na rua e com a linda vista do mar. Ela

já havia visto o mar pela janela, mas nunca havia chegado tão perto.

Ela parou para observar o mar e molhou seus pés para sentir a água.

Depressa lembrou que tinha que ir logo à padaria para não deixar

sua mãe preocupada.

No caminho ela passou por um lago com peixes, muitas árvores em

volta e algumas crianças brincando em um parque próximo. Ela

parou mais uma vez, pegou seu celular antigo e tirou uma foto para

registrar o primeiro dia que saiu de casa. Perto da padaria, ela ainda

ajudou uma criança a plantar uma árvore ao lado do lago, depois

seguiu para comprar seu pão.

Brenda chegou na padaria, fez seu pedido e voltou para casa



lentamente, admirando as paisagens. Quando chegou, contou para

sua mãe a boa experiência de sair e ver o quanto o meio ambiente é

lindo, porém não entendia como e por que os seres humanos

estragavam e desmatavam muitas coisas!

Depois de uma boa conversa com a mãe sobre o tempo que �cou

presa na casa da avó, sua mãe �cou bem triste com essa situação.

Então as duas resolveram viajar e explorar mais o mundo, estudar e

alertar as pessoas dos problemas causados pela destruição do meio

ambiente, além de plantar muitas árvores, porque Brenda era muito

boa nisso!
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O fogaréu

Hoje nos deparamos com a destruição da fauna e �ora do Brasil,

onde todos os biomas estão pegando fogo. Algumas consequências

disso são o aumento de temperatura e o comprometimento da

produção de alimentos, que é a maior fonte de capital do Brasil.

A Amazônia, que se encontra no norte do território brasileiro,

abrangia mais de cinco milhões de quilômetros quadrados, porém

grande parte está sendo destruída pelo fogo. O impacto que isso

causa ao meio ambiente é muito grande, tendo inclusive

consequências de escala global!

De acordo com isso, conversei com um amigo meu, chamado

Gabriel, que mora próximo a essa região, e perguntei como estavam

conseguindo viver naquele “inferno”. Desesperado, ele disse que o

cheiro da fumaça está �cando insuportável e que há vários animais

selvagens aparecendo no quintal em busca de abrigo, comida e

água. Tentei confortá-lo dizendo que tudo vai passar, que �cará

tudo bem, mas só posso imaginar a sua situação difícil. Não tenho

como ajudá-lo, no momento só posso me juntar ao grito de tantos

que protestam por um mundo melhor, um mundo com pessoas que

saibam dar o devido valor à natureza merece. Torço muito para que

um dia possamos ver o meio ambiente tão lindo, sem queimadas,

árvores derrubadas, homens destruindo o habitat dos animais.

Se não abrirmos nossos olhos e cuidarmos melhor do nosso

ecossistema, acabaremos com o planeta de vez, porque o principal

motivo do caos que está acontecendo somos nós, os seres humanos,

que tiramos sem repor e destruímos sem pudor aquilo que era para



cuidarmos tão bem!
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O mundo pede socorro!

Estamos vivendo um momento crítico.

O meio ambiente está ameaçado,

com tendências bem perigosas, mas não inevitáveis.

Estamos e vamos passar ainda por situações terríveis se ninguém

tomar uma providência pelo nosso Pantanal.

Juntos somos mais fortes e podemos superar esse desmatamento

gravíssimo.

Não é só nosso ar e nossas matas que estão sendo destruídos. Nossos

animais, seres vivos e não vivos estão sendo desrespeitados...

mortos!

O mundo é perfeito. A natureza é uma dádiva. Se cada ser humano

tivesse consciência da gravidade da poluição, do quanto isso

prejudica o ecossistema, o mundo seria melhor!

Precisamos de providências urgentes! É preciso evitar as queimadas,

o desmatamento, parar de jogar no dia a dia papeizinhos no meio da

rua, dentre outras ações indesejáveis.

Temos que preservar para que futuramente as novas gerações

tenham um mundo melhor para viver e aproveitar o que tem de

mais valioso: a natureza.

O mundo pede socorrooooooo!
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Onde foi que eu errei?

Assim que amanheceu, o despertador tocou. Tive que acordar. Já

estava tudo tão no automático que eu nem reparei no cheiro de

fumaça. Aliás, tem um senhor aqui perto de casa que queima lixo

quase todos os dias. Mas, en�m, não é da minha conta.

Preciso ir trabalhar. Tomei um banho longo – eu precisava disso,

estava exausta. Fiquei tanto tempo ali que me atrasei e tive que sair

correndo.

Como não consegui comer em casa, aproveitei que estava perto e

passei na padaria. Estava tão apressada que nem notei a embalagem

do meu lanche cair. Entrei no carro e, ao ligar o motor, reparei a

grande quantidade de óleo que vazava. Faz tempo que eu não o levo

ao mecânico, mas também não poderei levá-lo agora.

Durante o trajeto para o trabalho, �quei pensativa. Percebi que as

árvores de antes hoje são prédios, que os parques e áreas onde eu

brincava quando criança se transformaram em grandes fábricas.

Cheguei rápido ao escritório. Lá, poucas pessoas não tossiam ou

espirravam. Talvez estejamos em época de gripe...

Cheguei tarde em casa, mas deixo minhas reclamações de lado ao

ver o caminhão de lixo na porta do prédio. Saio correndo ao lembrar

que não separei os dejetos, junto tudo e jogo em uma só caçamba.

Passei o resto da noite no celular. Sem querer, acabei vendo

algumas postagens sobre algumas queimadas. Fiquei curiosa,

pesquisei mais e me surpreendi com a quantidade de agressões que

o mundo vem sofrendo. Isso me deixou tão agoniada que decidi

dormir. Mas, ao cochilar, sonhei que era um pássaro em desespero,



pois a �oresta onde eu vivia estava em chamas. Já não podia voar.

Minhas asas também haviam queimado. Não enxergava nada com

tanta fumaça. Caí no rio...

Quando acordei, chorei. Chorei muito. Eu não tinha noção de

como é desesperador morrer, mesmo que eu esteja morrendo

lentamente a cada dia, quando sem querer o papel da minha comida

cai no chão, quando acordo e sinto cheiro de fumaça, quando já não

se tem tantas árvores, quando pessoas morrem por serem quem são

ou enquanto a terra acaba, só porque o ser humano quer se sentir

patrão.

A partir de hoje eu serei diferente. Farei a diferença! Quando tudo

isso estiver no �nal e o ser humano se perguntar “Onde foi que eu

errei?”, eu estarei lá para mostrar e falar que o erro começou muito

antes de tudo acabar.
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O que nós estamos fazendo?

O meio ambiente se acabando,

E o homem não ligando.

Animais estão morrendo,

E ele enriquecendo.

 
Geleiras desmoronando,

E a extinção das espécies aumentando!

Novos problemas estão surgindo,

E cadê o pessoal agindo?

 
Mico-leão, onde está sua alegria?

Queimaram as matas

E junto foi sua euforia,

Mostrando que nem tudo é só beleza,

Deixando, com isso, só tristeza.

 
O homem não consegue ver?

A terra está a adoecer!

As folhas queimando, o vento soprando

E a poluição chegando.

 
Aumenta o desmatamento,

E cadê o arrependimento?

O aquecimento global se intensi�cando,

E ninguém se manifestando.



 
A pessoa que ouve, que faz e que diz

No �nal está plantando sua própria raiz

De amor, de aconchego e felicidade,

Praticando a sua verdade.

 
Quando isso vai parar?

Até quando o planeta vai aguentar?

Talvez hoje pareça ser brincadeira,

Mas acabará com nossa espécie inteira!
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O que nossos olhos não

querem ver!

Passando por Copacabana, vimos algo intrigante e que nos deixou

com muita raiva, porque as pessoas só pensam em si, e não no

coletivo. Vimos uma mulher jogando lixo em local impróprio e

desperdiçando água. Ela não estava se dando conta de que a água

do mundo está acabando. Na verdade, ninguém, hoje em dia, tem

noção de que o mundo está doente e que muita coisa acontece

porque nós, seres humanos, não pensamos e nem mesmo

conseguimos chegar a um consenso de como podemos nos ajudar.

A TV apresenta notícias do que está acontecendo no mundo afora:

pessoas morrendo, queimadas acontecendo, a cada ano o calor

aumentando. Como podemos nos entender e zelar pelo planeta?

Devemos aguardar as autoridades?

Se existem culpados por tudo o que acontece de ruim no planeta,

a�rmamos que os culpados são os seres humanos. Sim, todos NÓS

somos CULPADOS! Exploramos, poluímos, não reciclamos! Nada do

que fazemos é de forma sustentável; não temos educação e

consciência ambiental!

Não devemos valorizar apenas a força do Criador e da natureza.

Sabemos que a natureza se regenera, se transforma! O homem

também precisa se regenerar. Nenhuma espécie prejudica mais o

homem do que o próprio SER HUMANO!
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Peixolândia

Era uma vez uma cidade embaixo d’água que se chamava

Peixolândia. Esta cidade tinha um prefeito que se chamava Dedé,

um peixe muito inteligente e poderoso, pois lá, quando se ganhava a

eleição, ao peixe vencedor era dada uma coroa que possuía poderes.

Quem a usasse poderia agir dentro e fora do rio.

Um belo dia, Dedé pediu para três de seus soldados irem até a

cidade de Água Limpa levar um telegrama para o prefeito. Os três

soldados saíram e Dedé �cou cuidando de sua cidade. Eles se

chamavam Teti, Hoho e Tico. No caminho, Hoho começou a se

sentir muito mal. Neste momento, eles viram na beira do rio um

homem chorando e dizendo:

– Oh! A poluição que eu mesmo causei está tirando meu sustento,

pois os peixes estão morrendo. Agora será o �m!

Percebendo que, se continuassem a jornada até a cidade de Água

Limpa, Hoho poderia morrer, os soldados voltaram a Peixolândia e

avisaram o prefeito, que resolveu ir até o homem para saber o que

tinha acontecido.

Chegando perto do homem, Dedé usou seus poderes de prefeito e

se transformou em um belo rapaz. Sentou-se ao lado do homem, que

ainda estava chorando, e perguntou:

– O que você fez de tão sério para poluir desse jeito o rio e acabar

com os peixes e com os animais?

O homem olhou para Dedé e abaixou a cabeça. Com a voz bem

baixinha, quase sussurrando, contou para ele que a um tempo atrás

ele tinha uma fábrica e que ela jogava um monte de lixo tóxico no



rio. A contaminação foi tanta que os peixes e as plantas estavam

morrendo. A cidade de Água Limpa usa a água do rio e, como estava

contaminada, todas as pessoas estavam adoecendo.

Dedé se afastou do homem e foi até o rio ver como estava a

situação. Ficou tão preocupado que correu para Peixolândia. Ele se

reuniu com outros peixes que estudavam as águas e protegiam a

cidade. Dedé contou tudo o que tinha ocorrido e todos começaram a

pesquisar uma solução para a contaminação do rio.

Dedé lembrou então dos poderes de sua coroa e voltou até o

homem, que ainda estava sentado chorando na beira do rio. Dedé

deu a coroa para o homem e falou:

– Esta coroa vai salvar o rio. Ela é mágica e tem poderes muito

importantes. Mas, quando você a colocar na cabeça, você vai virar

um peixe e não vai mais poder voltar a ser homem.

O homem não pensou muito, pois estava se sentindo muito

culpado por tudo que estava acontecendo, e aceitou a coroa. Ao

colocar na cabeça, ele virou um peixe e entrou no rio. Dentro do rio,

Dedé viu a coroa se iluminar, e uma luz muito forte começou a

limpar todo o rio.

A cidade de Água Limpa �nalmente �cou livre da contaminação

do rio. Dedé voltou para sua cidade e viveu como um peixe-prefeito,

mas sem poderes. O homem, agora peixe, �cou responsável por

cuidar do rio e sempre visitava as duas cidades como o guardião das

águas.
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Planeta doente

Que mundo é esse?

Os animais estão morrendo.

Tudo está se perdendo!

Uma coisa tão aparente.

Aquele em que o ser humano

Torna-se o maior predador existente.

O aquecimento global aumentando

E a água só acabando.

O planeta está doente.

Tudo culpa da gente.

O animal não entende a razão

Desta chama tão ardente!

Os motivos são variados:

Do desmatamento até o lixo não reciclado.

Destruímos até o que é invisível a gente.

As marcas disso atingirão

Dos mais ricos aos mais pobres

De qualquer continente.

Consumir é mais importante

Do que ser consciente.

O ar tóxico não é urgente.

O fogo queimando não é poluente.

Tem tanta poluição,

Tanto lixo no chão,

E muita gente sem consideração.



Não dói no seu subconsciente

Saber que você mata seres vivos

De qualquer ambiente?

Todos enfrentam a enchente

Do que é ser negligente.

Talvez em pouco tempo

Não tenhamos água corrente.

As pequenas atitudes

Geram grandes consequências,

Sejam elas boas ou ruins.

Escolha de que lado você está:

Se você vai semear ou vai desmatar!

Se você quer este planeta que doente está

Ou um mundo melhor

Para a geração que vai chegar,

Pois eu ainda quero ver o azul do mar!

Ser bem-vindo ao planeta doente:

Era isso que você tinha em sua mente?

Ou você vai fazer algo diferente

Para mudar o futuro de toda gente?

Faça a sua parte,

Não importa a sua idade.

Plante a semente da esperança

E colha os frutos da felicidade.

Em cada semente há transformação.

Em cada semente há vida latente.

Cuide da natureza

Com todo amor



Que existe em seu coração,

Pois o futuro do planeta

Está em suas mãos!
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Proteger e respeitar... 

precisamos salvar o meio

ambiente  

urgentemente!

A proteção do meio ambiente é a única forma de garantir a

sobrevivência humana para o futuro, mas infelizmente os obstáculos

são muitos. Devido aos problemas causados ao meio ambiente, a

preservação é vital para evitar a falta de matéria-prima para a

sociedade. O desmatamento sem a reposição da �ora é um dos

problemas mais graves da atualidade.

O desmatamento dos recursos naturais compromete o equilíbrio do

planeta. Algumas espécies de animais e plantas podem deixar de

existir. A verdade é que o ser humano está acelerando a extinção

das �orestas com queimadas e derrubadas. Não estamos nos dando

conta de que em um futuro bem próximo sofreremos com toda essa

destruição.

O meio ambiente é o lugar onde cresce a vida na Terra. Preservar é

o ideal para manter a saúde do planeta. O homem tem que viver em

harmonia com a natureza, estimular e criar ideias e soluções para

evitar esses desastres e, principalmente, colocar em prática todas as

soluções. Não adianta criar leis, fazer conferências, debater todos os

problemas se não agirmos para resolver toda a degradação feita até

o momento.

Atualmente o meio ambiente vem enfrentando vários problemas



com a poluição causada pela fumaça das queimadas constantes em

todo o território brasileiro.

A destruição da camada de ozônio ameaça a vida do planeta e vem

gerando uma drástica perda da biodiversidade, e a pecuária também

tem sua parcela de culpa.

Cabe a nós, habitantes deste planeta Terra, ter consciência e cada

um fazer a sua parte plantando, reciclando e não desperdiçando o

que temos de melhor para uma sobrevivência digna e respeitosa: o

nosso meio ambiente.
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Quem são?

A Amazônia, também chamada por vários outros nomes,

É a maior �oresta do Brasil, a maior biodiversidade que você já viu.

Foi difícil vencer o fogo ardente, mas mais uma vez se provou

valente.

A Amazônia, como uma inocente onça pintada, tenta sobreviver no

Desmatamento e no meio das brasas.

 
A Mata Atlântica passou por um intenso desmatamento,

Restando apenas 20%.

Dividida em 15 ecorregiões para manter a preservação,

Já que o desmatamento é o maior inimigo desde então.

A Mata Atlântica é como uma justicia linda e rosada que um dia

brota

Para ser maltratada.

 
O Pantanal hoje infelizmente está um caos total: fogo por todo lado,

animais correndo desesperados.

Seu sinal foi ouvido, seu pedido de socorro, recebido.

Estamos ajudando para que possa renascer das cinzas.

Socorram o meu Pantanal, de onde muito se ouviu falar!

O Pantanal está como uma rosa vermelha, igual ao vermelho do

fogo da queimada.
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Querida futura geração

Ao longo do que vivi, sempre vi o meio ambiente como lugar de

paz, de acolhimento e de muita paisagem natural. Tenho

presenciado fatos que me dão a certeza de que daqui em diante esse

encanto chegará ao �m, por isso lhes escrevo essa carta, como um

resumo do que estamos vivendo e um pedido de desculpas.

Atualmente nos encontramos em uma pandemia e percebemos que

isso tem sido um respiro para a natureza. Vimos melhoras em alguns

biomas por conta do tempo em que o homem se encontra afastado

do meio ambiente.

Nunca se falou tanto dos problemas naturais no geral. Animais

morrendo ou �cando sem habitat, a água e o ar poluídos, matas

sendo queimadas, pandemia, entre várias outras coisas. Isso tem

sido cada vez mais desgastante para todos nós. Infelizmente, uma

pequena porcentagem de pessoas só veio a se conscientizar de seus

atos que maltratam a natureza agora, que viram resultados no

isolamento social. Porém o meio ambiente segue sofrendo as

consequências por esses anos de maus-tratos e falta de sensibilidade,

trazendo o aquecimento global para cada vez mais perto de nós.

Peço perdão em nome de todos, pois sei que provavelmente estão

tendo que sofrer as consequências de nossos atos de ontem, de hoje

e de amanhã.

Nossa voz não teve alcance su�ciente e não pudemos contar com a

população para preservar o lugar onde vocês estão.

Saibam que nossa geração tem sido resistente e continuaremos

sendo até onde pudermos.



De: Ana Beatriz, Arianne e Giovana

Para: Futura geração
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Querido diário

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.

 
Querido diário,

 
Hoje acordei me questionando sobre a vida, sobre tudo que �z e

ainda vou fazer. Sempre que me perguntam sobre meu futuro e o

que eu quero fazer, apenas uma coisa vem em meus pensamentos: o

MEIO AMBIENTE.

Fico extremamente intrigada com isso, pois nem sei se haverá

futuro com o nosso planeta nessa situação caótica.

Logo penso em nosso país. O Pantanal e o Cerrado pedem socorro,

nossas �orestas não possuem mais voz de tanto gritar, o resto do

mundo está com problemas ambientais horríveis e que precisam ser

combatidos.

Em seguida, re�ito em como posso fazer minha parte para

melhorar o mundo, já que sempre nos ensinam que temos que

cuidar do nosso planeta e não devemos poluí-lo, porém essas

pessoas são as primeiras que quebram essas ideias de preservação.

Claro que o governo é responsável e deveria investir mais nisso,

porém também devemos realizar a nossa parte! Devemos deixar

nosso ego de lado e começar a ter empatia, seja divulgando dicas a

quem não tem acesso a essa informação, protegendo nossas árvores,

diminuindo o consumo excessivo de água e energia elétrica, entre

outras coisas que podemos mudar juntos.

Penso na humanidade como um time, um coletivo onde todos



precisam ajudar, o governo e nós, cidadãos do mundo, que temos

como tarefa cuidar da nossa mãe natureza, do que nos foi dado.

Caso contrário, não haverá gerações futuras nem um lar para elas.

Isso acontecerá se continuarmos negligentes com relação aos nossos

biomas, nossa rica fauna e �ora.

 
Com amor,

sua Anne!
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Todos nós

Agora eu estou chorando a perda de animais por conta da

queimada, tanto no Mato Grosso, como em todo o Pantanal. A

fumaça cobre o rastro de sofrimento e dor. É impressionante saber

que o fogo já destruiu 3.461 milhões de hectares. Já não bastassem

os problemas com isolamento social, ansiedade, saudade da vida

externa e dos amigos, ligamos a TV todos os dias e somos obrigados

a assistir às terríveis notícias das queimadas que estão acontecendo

no Brasil. Isso é mesmo real?! Esperávamos por um ano cheio de

metas e no �nal terminamos con�nados...

Eu vejo que todos são constantemente afetados por essas questões

relativas ao meio ambiente que têm sido debatidas e alertadas

atualmente. Mesmo assim, o que parece, na maioria das vezes, é que

tudo isso é normal... Isso me faz re�etir: até onde será que

escolhemos enxergar?

Mesmo com a metade da nossa mata sendo queimada, nem a

metade da população brasileira sabe o que está acontecendo com o

nosso país ou demonstra se importar com o que acontece ou deixa

de acontecer com o meio ambiente. Em meio a uma pandemia,

pessoas saem às ruas sem máscara, mostrando que não há

preocupação com o coletivo.

É essencial dar importância para coletivo, pois somos parte dele. O

meio ambiente também somos nós. Toda degradação afeta a mim e

a você também, mesmo que indiretamente. Com o tempo,

perceberemos os estragos. Não é à toa que agora em 2020 estamos

vivendo uma pandemia, provavelmente consequência das nossas



ações.

Só dando prioridade às ações coletivas poderemos transformar

nossa realidade. E agora, mais que nunca, quando o mundo inteiro

está enfrentando o mesmo problema, somente de forma coletiva

poderemos encontrar soluções. Você não acha que está na hora de

pensarmos com responsabilidade por nós mesmos?

E o que podemos fazer? Mudar os hábitos de consumo, é claro! Se

parte das queimadas é ocasionada para a transformação da mata em

pasto, devemos reduzir o consumo de carne, forçando a diminuição

das queimadas. Já ouviu falar na “segunda sem carne”? É um bom

começo.

O que não faltam são informações de como cuidar do nosso lixo,

separando corretamente para que possa ser reciclado e

reaproveitado. Evitar o consumo excessivo é fundamental, priorizar

produtos que não utilizem embalagens de plástico também é

importante. Essas são apenas algumas formas de conseguir melhorar

nossa situação ambiental atual. Tenho certeza de que ao menos

alguma delas você e eu podemos fazer. Acredito num futuro muito

mais justo com o ar que respiramos, os alimentos que consumimos,

a água que bebemos, en�m, a natureza da qual somos parte. Vamos

nessa juntos?
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