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Introdução

A pegada ecológica contrasta o consumo dos 
recursos pelas atividades humanas com a capacidade de 
suporte da natureza e mostra se seus impactos no 
ambiente global são sustentáveis em longo prazo. Ela 
também possibilita que se estabeleçam benchmarks, 
sendo assim possível estabelecer comparações entre 
indivíduos, cidades e nações [1].

Entre os princípios que a pegada ecológica trabalha, 
a sustentabilidade visa a satisfazer as necessidades 
humanas no presente e no futuro sem destruir o nosso 
único meio: a capacidade da natureza em regenerar e 
absorver os resíduos [2].

Com isso, viu-se a necessidade de se criar um 
método indicador de sustentabilidade que mede o 
impacto do homem sobre a Terra, um indicador da 
pressão exercida sobre o ambiente, e permite calcular a 
área de terreno produtivo necessária para sustentar o 
nosso estilo de vida.

A Pegada Ecológica está relacionada com o conceito 
de capacidade de carga, podendo ser entendido como 
“the ability of the earth to support life.” (A capacidade 
da Terra para a vida) [3], Representa a quantidade de 
hectares necessários para sustentar a vida de cada 
pessoa no mundo, isto é, quantos hectares uma pessoa 
necessita para produzir o que consome por ano. O 
método ecological footprint fundamenta-se no conceito 
de capacidade de carga, reforçando a idéia de 
introduzir esta questão na sociedade.

Dentro desta perspectiva, trabalhar com o tema Meio 
Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade sócio-
ambiental de um modo comprometido com a vida, com 
o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global.

Para isso é necessário que, mais do que informações 
e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com 
atitudes, com formação de valores, com o ensino e 
aprendizagem de procedimentos. E esse é um grande 

desafio para a educação. Gestos de solidariedade, hábitos 
de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação 
em pequenas negociações são exemplos de aprendizagem 
que podem ocorrer na escola [4].

Utilizando o tema em questão como auxílio na 
abordagem sobre ecologia e meio ambiente em turmas de 
ensino fundamental, este trabalho sugere atividades 
complementares em sala de aula para aplicação da temática 
a partir da medição da Pegada Ecológica da turma, 
estimulando a discussão do assunto e problematização com 
a realidade dos educandos.

Material e métodos

A. Pesquisa dos dados teóricos

A presente pesquisa de cunho qualitativo caracteriza-se 
como sendo um estudo de caso, no qual inicialmente será 
feita uma revisão bibliográfica de artigos, livros, leis, etc., 
que citam o tema Pegada Ecológica. 

B.Aplicação das Bases Teóricas
Será criado um roteiro de atividades que serão aplicadas 

com o corpo discente de uma unidade escolar, com alunos 
na faixa etária entre 12 e 16 anos, (nos quatro anos do 
ensino fundamental), período onde os mesmos estão em 
preparação para a sua formação básica. Após o colhimento 
de dados, é importante explorar o conhecimento prévio dos 
alunos, para se obter uma visão geral do nível de 
conhecimento sobre o tema...

Resultados

Espera-se com isso, amplificar o conhecimento destes 
alunos, já que os mesmo serão preparados durante todo o 
ensino fundamental, sobre a sua importância como ser 
consumista no planeta, gerando assim, ações de sua parte 
que desenvolva estruturas e condições para um maior 
equlíbrio com o meio e, quem sabe até encontrar soluções 



que favoreçam o desenvolvimento da tecnologia e da 
ciência em prol do sistema planetário como um todo.

Discussão

Usar o espaço de maneira mais sustentável é 
fundamental para o futuro da humanidade. Diante do 
tamanho da população que terá que ser acomodada 
sustentavelmente em diferentes partes e redutos do 
mundo, a concentração é altamente recomendável – por 
motivos demográficos, econômicos, sociais e até 
mesmo ambientais, pois diante da crise ambiental, fica 
cada vez mais claro que o fato da população crescer em 
escala geométrica, sobrecarrega qualquer sistema que 
cresça em escala aritmética. Com isso, é importante 
avaliar os passos que damos hoje, em prol do amanhã.
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