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Plantando as árvores do Quênia conta a história de Wangari 

Maathai, primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da 

Paz, em 2004. Com o Movimento Cinturão Verde, criado por ela, 

a ativista queniana mobilizou a população de seu país, sobretudo 

as mulheres, a plantar árvores, iniciativa que resultou em mais de 

30 milhões de árvores plantadas. O recebimento do Nobel valo-

riza o entendimento de que o equilíbrio do meio ambiente é fun-

damental para a conquista da paz. Quando os recursos naturais 

são degradados, exauridos ou mal distribuídos, geram-se fome, 

miséria, migrações, conflitos.

Maathai soube transformar sua consciência em ação e a 

memória de suas raízes culturais em visão crítica do presente. 

Nascida em 1940 no planalto central queniano, filha de agricul-

tor, cresceu à sombra do monte Quênia, local considerado sa-

grado pelos quicuios, um dos diversos grupos étnicos do país.  
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A relação dos integrantes de sua comunidade com a natureza de-

monstrava respeito e comunhão. Essas qualidades foram levadas 

adiante por Maathai, cuja luta mostra a integração entre política, 

meio ambiente e feminismo.

O livro foi escrito e belamente ilustrado pela norte-america-

na Claire A. Nivola, cujo trabalho também revela a preocupação 

com a crise ambiental que vivemos. Nivola enxergou na história 

de Maathai uma parábola que qualquer pessoa, de qualquer lu-

gar ou idade, é capaz de compreender. Por meio dela, as crianças 

podem desde cedo tomar consciência de como o homem está 

destruindo o meio ambiente e também de como é possível agir 

para mudar essa situação, com coragem e esperança. 

o QuêNia

Como muitos países africanos, o Quênia tem uma história 

de colonização, conflitos e revoltas. O país esteve sob domínio 

da Inglaterra entre 1885 e 1963, quando foi proclamada sua in-

dependência, tornando-se república no ano seguinte. Um dos 

movimentos mais famosos pela libertação do país foi a violenta 

rebelião dos Mau-Mau, iniciada em 1953 por membros da etnia 

quicuio. Embora derrotada três anos mais tarde, a revolta teve 

consequências para o processo de independência do Quênia; de-

pois dela, começaram a surgir as primeiras propostas concretas 

para uma profunda reestruturação política do país. Em 1960, o 

governo britânico anunciou o plano de transferir o poder para 

os africanos por meio de um processo democrático, com eleições 

diretas, e, numa conferência promovida em Londres, delineou, 

juntamente com lideranças quenianas, os passos para a consti-

tuição da independência do país.

Na época do processo de independência, Maathai estava nos 

Estados Unidos fazendo graduação em Ciências e depois mestrado 

em Ciências Biológicas. Quando voltou, em 1966, tomou contato 

com as transformações ocorridas no meio ambiente e nos méto-

dos tradicionais de subsistência de seu país, como mostra o livro 

de Nivola. Essas transformações, que vinham desde o período co-

lonial, como a ocidentalização da cultura local e o desgaste da terra 

em função das lavouras de chá e café orientadas para exportação, 

despertaram em Maathai a vontade de atuar em prol do Quênia. 

Seu ativismo ambiental é também um ativismo político e 

feminista, já que sua “revolução verde” começou pela ação das 

mulheres e desencadeou diversos conflitos com as autoridades 
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do país. Entre eles, o desentendimento de Maathai com o go-

verno de Daniel Arap Moi, sucessor de Jomo Kenyatta, primeiro 

presidente eleito após a proclamação da independência, que go-

vernou até morrer, em 1978. Kenyatta conseguiu fazer do Quê-

nia uma das nações mais prósperas e estáveis da África, porém 

governou sob um regime presidencialista bastante centralizado e 

autoritário, de partido único, sem oposição, e esse regime seria 

mantido por Moi, seu vice-presidente. 

Moi ficou no poder durante 24 anos, de 1978 a 2002. Seu 

governo foi marcado por nepotismo, conflitos étnicos e tribais, 
corrupção, censura, prisão de dissidentes e fechamento de uni-
versidades. Um dos oposicionistas presos mais de uma vez por 
Moi foi justamente Maathai, que temeu ser assassinada por sua 
atuação política e ambiental, como aconteceu no Brasil com o 
ambientalista Chico Mendes.

Em 2002, o partido de Moi, já enfraquecido, perdeu as elei-
ções presidenciais para Mwai Kibaki, o primeiro candidato de 
oposição a ser eleito presidente no Quênia. Na mesma ocasião, 
Maathai foi eleita para o Parlamento queniano com uma votação 
maciça, e nomeada, em 2003, ministra-assistente do Ministério 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 

O país entrava em uma nova e esperançosa fase, porém o go-
verno de Kibaki não ficaria livre de problemas, como corrup-
ção e violência. Nas eleições presidenciais de 2007, Kibaki foi re-
eleito por uma pequena margem de votos. Muitos observadores 
internacionais consideraram que houve fraude no processo. Os 
partidários do adversário de Kibaki, Raila Odinga, promoveram 
uma série de manifestações, que foram duramente reprimidas, 
levando a um banho de sangue, com mais de mil mortos e 250 
mil desalojados. O Movimento Democrático Laranja, partido de 
Odinga, denunciou Kibaki ao Tribunal Penal Internacional por 
crimes contra a humanidade. Depois de longa mediação presidi-
da pela Organização das Nações Unidas (ONU), Kibaki e Odinga 
assinaram, em 2008, um acordo para formação de um governo 
de coalizão, nomeando-se Odinga como primeiro-ministro, com 
poderes executivos. No início de agosto de 2010, foi aprovada a 
nova Constituição do Quênia, a primeira desde a época colonial, 
que pretende tornar as instituições do país mais democráticas. A 
situação é promissora, mas a história de instabilidade política do 
Quênia e os grandes desafios ambientais e sociais mostram que 

há ainda muito a ser feito. Por isso, Maathai continua sendo um 

exemplo inspirador para os quenianos e para todos aqueles que 

acreditam em iniciativas conscientes e inovadoras.
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o exemplo de ChiCo meNdes
Chico Mendes (1944-1988) foi um 

importante ativista ambiental. Nascido 

no Acre, era seringueiro e conhecia 

de perto as necessidades e lutas dos 

“povos da floresta”. Foi líder sindical 

e coordenou diversas ações contra o 

desmatamento, como os chamados 

“empates”, em que os seringueiros 

colocavam-se diante das árvores 

para evitar seu corte. Engajado na 

luta pela preservação da floresta 

amazônica, tornou-se conhecido 

internacionalmente. Recebeu diversos 

prêmios, entre eles o Global 500, 

oferecido pela ONU a pessoas ou 

entidades por seu trabalho na defesa 

do meio ambiente. Mendes chegou a 

levar a causa ambientalista amazônica 

ao Senado norte-americano, 

impedindo que bancos internacionais 

financiassem projetos que causariam 

a expulsão de seringueiros e mais 

devastação da floresta.

Ele também criou a União dos Povos 

da Floresta, cuja proposta era unir os 

indígenas, as populações ribeirinhas 

e os trabalhadores da floresta, 

como seringueiros e pescadores, 

por meio da criação de reservas 

extrativistas. Estas garantiriam o 

sustento dos trabalhadores, mantendo 

o respeito às reservas indígenas e 

à floresta, servindo também como 

instrumento de reforma agrária e de 

transformação social. 

As primeiras reservas extrativistas 

foram implantadas no Acre em 

1988. No mesmo ano, Mendes foi 

assassinado, depois de receber muitas 

ameaças por sua militância em 

defesa da Amazônia e suas denúncias 

dos crimes ambientais e humanos 

cometidos por fazendeiros. Assim 
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ambieNtalismo

A preocupação com o meio ambiente está muito em voga; 

Wangari Maathai foi de certa forma uma pioneira do interesse 

ecológico da atualidade. Temas como reciclagem, consumo cons-

ciente, desmatamento, poluição, entre outros, estão presentes 

em nosso cotidiano, nos currículos escolares, nas propagandas 

de televisão, no comércio, no noticiário. Supermercados fazem 

campanhas em prol da reciclagem e da substituição das sacolas 

de plástico pelas reutilizáveis; montadoras de automóveis lan-

çam carros supostamente ecológicos, que emitiriam menos gases 

nocivos na atmosfera; bancos utilizam papel reciclado em suas 

cobranças e correspondências. 

No entanto, para além da moda, do marketing e da tentativa 

de conquistar uma clientela cada vez mais preocupada com pro-

blemas ambientais, o que se está fazendo em termos globais para 

mudar a situação do planeta? Afinal, ainda vivemos em uma cul-

tura que valoriza e privilegia o uso do carro sobre outras formas 

de transporte (coletivas ou não poluentes, como ônibus, metrô, 

bicicleta). Bancos e outras empresas continuam consumindo 

toneladas de papel, reciclado ou não, em correspondências que 

poderiam seguir de modo eletrônico, por exemplo.

De acordo com os cientistas que trabalham no Painel Inter-

governamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em 

inglês), da ONU, as previsões são de fato assustadoras. Eles pre-

veem que até o final deste século a média da temperatura terres-

tre poderá subir até mais de 6 °C. 

Segundo dados divulgados por esse órgão, o nível de emissão de 

gases que ocasionam o efeito estufa subiu drasticamente no início 

do século XXI em relação a toda a história humana. De acordo com 

o Painel, a emissão de dióxido de carbono (CO2) proveniente da 

queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, é a prin-

cipal causa do efeito estufa, e o homem é o grande responsável por 

isso. A elevação da temperatura média da Terra pode ter consequên-

cias desastrosas para o meio ambiente e a vida humana, como o der-

retimento do gelo nas regiões polares, a elevação do nível do mar e 

a inundação de cidades costeiras, a alteração do regime de chuvas, 

a seca e a desertificação de grandes áreas do planeta, o aumento da 

ocorrência de furacões e tempestades, a extinção de diversas espé-

cies vegetais e animais e, no limite, a extinção da própria espécie 

humana. Muitas dessas mudanças já estariam ocorrendo nos dias de 

hoje, em proporções ainda pequenas, mas já significativas.
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o ipCC 
O IPCC é um órgão científico 
criado em 1988 pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) e 
pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma, 
com sede em Nairóbi, capital do 
Quênia). O Painel conta com o 
trabalho voluntário de centenas de 
cientistas ao redor do mundo. Eles 
analisam dados e elaboram relatórios 
de avaliação periódicos, com o 
objetivo de esclarecer os governos 
e outros interessados no assunto 
sobre o atual estado das mudanças 
climáticas, seus impactos ambientais e 
socioeconômicos, e possíveis medidas 
para atenuar essas transformações.
Em 2007, o IPCC e o ambientalista Al 
Gore, ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos, ganharam o Prêmio Nobel da 
Paz. Porém, em novembro de 2009, 
foram divulgados e-mails de cientistas 
do Centro de Pesquisa do Clima 
da Universidade de East Anglia, no 
Reino Unido, que indicavam haver 
ocultação de dados sobre a intensidade 
do aquecimento global. Os cientistas 

como Wangari Maathai, ele levou 

sua luta adiante, convencido de que 

sua ação local tinha efeitos globais. 

“No começo pensei que estivesse 

lutando para salvar seringueiras, 

depois pensei que estava lutando 

para salvar a floresta amazônica. 

Então, percebi que estava lutando 

para salvar a humanidade”, disse ele 

certa vez.
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Outra corrente de cientistas acredita, porém, que certas mu-

danças são insignificantes ou não terão os efeitos apregoados pe-

los ambientalistas mais radicais. Considerados céticos, eles afir-

mam que as mudanças climáticas são parte da própria evolução 

do planeta, e não fruto da ação do homem, e acusam os ambien-

talistas mais preocupados de serem alarmistas ou exagerados em 

suas análises e previsões.

EfEito Estufa

Ainda que discordem sobre as causas e a gravidade das mu-

danças climáticas, os cientistas concordam que o aquecimento 

global é um fato. Mesmo que haja causas naturais para o aumen-

to da temperatura da Terra, os gases que provocam o efeito estufa 

se somam a essas causas naturais, acelerando e intensificando as 

mudanças climáticas. Por isso mesmo, as previsões mais alar-

mistas teriam a função de fazer o homem tomar consciência do 

problema e agir enquanto ainda é possível fazer algo, antes que a 

catástrofe seja realmente inevitável.

O Movimento Cinturão Verde, criado por Wangari Maa-

thai, é um passo na direção da redução do efeito estufa, já que 

as árvores absorvem CO2. Outras medidas estão sendo pensa-

das e implementadas pelos governos e pela sociedade civil. Há 

tarefas ambiciosas, como o desenvolvimento e a ampliação do 

uso de fontes de energia renováveis, a exemplo da energia so-

lar e da eólica, e a pesquisa por novas tecnologias e fontes de 

energia alternativas. 

Mas há também tarefas simples, que podem ser realizadas 

individualmente ou em pequenas comunidades, como a reci-

clagem do lixo, o boicote a produtos que emitem gases preju-

diciais à atmosfera, a redução do uso de automóveis e mesmo 

o plantio de árvores, como o fez Maathai. Afinal, as peque-

nas atitudes que parecem irrelevantes no presente podem 

beneficiar as pessoas e o planeta no futuro, conforme notou 

Maathai: “O que aprendi ao longo dos anos é que devemos 

ser persistentes e comprometidos. Às vezes, quando estamos 

plantando árvores, alguém me diz: ‘Não quero plantar esta 

árvore porque ela não cresce rápido’. Então, tenho de lembrar 

a essas pessoas que as árvores que estão abatendo hoje não 

foram plantadas por nós, mas por aqueles que nos antecede-

ram. Portanto, elas devem plantar árvores que vão beneficiar 

as comunidades no futuro”. 

estariam deixando de lado informações 
para relativizar o avanço do efeito 
estufa, mostrando que a situação do 
planeta não seria tão alarmante. A partir 
daí, uma série de dados do relatório 
“Mudança do clima 2007” foi colocada 
sob suspeita, considerada errada ou 
duvidosa – por exemplo, a previsão de 
que o gelo do Himalaia acabaria em 
2035, o que na verdade pode ocorrer só 
daqui a centenas de anos.
A omissão de certos dados pelos 
cientistas e a eventual falta de rigor 
na análise de informações fornecidas 
por governos e organizações não 
governamentais levaram a ONU a 
criar um comitê independente para 
revisar o trabalho do IPCC. O comitê 
é composto de cientistas de 11 países, 
entre eles o Brasil. Com ele, espera-se 
recuperar a credibilidade do IPCC 
como fonte objetiva e neutra. Afinal, os 
acordos globais sobre o clima, como 
o Protocolo de Kyoto, baseiam-se 
em grande medida em dados de seus 

relatórios.

Outros painéis ambientais estão sendo 

criados pela ONU, como um estudo 

sobre a biodiversidade do planeta, 

com o objetivo de deter as perdas de 

ecossistemas ao redor do mundo, e 

outro sobre sustentabilidade global, 

que buscará aliar o desenvolvimento 

econômico e o combate à pobreza 

com o respeito pelo meio ambiente 

e as tentativas de frear as mudanças 

climáticas.



Plantando as árvores do 
Quênia – A história de
Wangari Maathai

Claire a. Nivola

6

DEsEnvolvimEnto sustEntávEl

As diferenças entre os países desenvolvidos e os em desen-

volvimento são um aspecto importante das discussões sobre 

o meio ambiente. Os países desenvolvidos e industrializados 

emitem mais gases de efeito estufa, por isso têm maior respon-

sabilidade nos esforços para conter as mudanças climáticas. 

Um exemplo dessas diferenças vem de um estudo publicado 

na Inglaterra em dezembro de 2008, mostrando que apenas 

os edifícios públicos do país (como ministérios, delegacias, 

museus) produziam 11 milhões de toneladas de CO2 por ano, 

um número superior às emissões totais do Quênia no mesmo 

período. Assim, a ONU propõe metas maiores de redução de 

emissão de gases para os países ricos, que devem ainda forne-

cer ajuda financeira e tecnológica para a realização de esfor-

ços semelhantes pelos países em desenvolvimento. As nações 

mais pobres, que contribuem menos para agravar o problema, 

são as mais vulneráveis às mudanças climáticas, que poderão 

ocasionar escassez de alimentos, miséria, migrações forçadas, 

entre outros efeitos.

Mas não é possível obrigar os países a atingir as metas de-

sejadas. Os Estados Unidos, um dos grandes responsáveis pela 

emissão de gases do mundo, não assinaram o Protocolo de Kyo-

to. Firmado no Japão em 1997, o tratado estabelece metas para a 

redução de gases emitidos, que deveriam ser atingidas até 2012 

pelos países signatários. Os países em desenvolvimento, como o 

Brasil, não precisaram se comprometer com metas específicas, já 

que serão possivelmente os mais atingidos pelos efeitos sociais 

das mudanças no clima e pouco contribuíram para os proble-

mas ambientais que vivemos hoje. Essas alterações climáticas são 

fruto do crescimento das nações desenvolvidas desde o século 

XIX, com a Revolução Industrial. Os países em desenvolvimen-

to argumentam, não sem razão, que não podem aceitar as mes-

mas metas impostas às nações desenvolvidas, sem verem limita-

das suas possibilidades de perseguir o próprio desenvolvimento 

econômico e melhorar as condições de vida de suas populações. 

Por isso, a ONU aceita que a taxa de emissão de gases de efeito 

estufa nesses países apresente um aumento nos próximos anos, 

mas defende que este seja limitado. É o que se chama desenvolvi-

mento sustentável, isto é, crescimento econômico com impactos 

ambientais controlados e reduzidos.
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O Brasil, no entanto, aparece entre os maiores emissores de 

gases de efeito estufa do mundo. Isso se deve não tanto à quei-

ma de combustíveis fósseis, já que nossa energia elétrica vem 

principalmente de fonte hidroelétrica e usamos biocombustí-

veis como o etanol. A emissão de gases no país vem sobretudo 

do desmatamento da floresta amazônica, onde as árvores são 

cortadas para comercialização da madeira e para dar lugar à 

criação de gado e a lavouras comerciais. Em 2010, a taxa de 

desmatamento da Amazônia apresentou queda pelo sexto ano 

consecutivo, porém ainda é pouco, e muitos esforços precisam 

ser feitos para preservar o que restou da floresta e adotar outras 

práticas benéficas para o meio ambiente. O Brasil já desenvolve 

algumas delas, como um programa de pesquisa e desenvolvi-

mento do biodiesel (feito de mamona e de soja, e não de petró-

leo) e estuda mudanças nos padrões de uso do solo na agricul-

tura e na pecuária.
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Na sala de aula

Além das questões sobre meio ambiente (mudanças climá-

ticas, desenvolvimento sustentável, efeito estufa), as atividades 

podem suscitar discussões sobre ativismo e melhoria da condi-

ção das mulheres, bem como levar os alunos a tomar contato 

com a geografia e o modo de vida do Quênia, como se segue:

1. Após a leitura e discussão do livro, o professor pode propor 

aos alunos levantar problemas relacionados ao meio am-

biente que percebem em seu cotidiano. A ideia é despertar 

sua atenção para o que está mais próximo deles, para o que 

vivenciam ou presenciam em casa, em seu bairro, em sua ci-

dade, na escola. É importante que procurem refletir em que 

medida contribuem, ou não, para a existência ou o agrava-

mento dos problemas identificados. Feito esse primeiro le-

vantamento, o professor agrupa os alunos de acordo com 

a semelhança dos problemas apontados e sugere a seguinte 

atividade: cada grupo vai elaborar projetos de soluções que 

possam ser realizadas pela própria comunidade (família, es-

cola ou vizinhança) e, no final, apresentar seus problemas 

e as soluções propostas. Dependendo do que foi proposto, 

pode-se pensar também em uma etapa, extraclasse, de ten-

tativa de execução das medidas formuladas pelos alunos e 

posterior discussão dos resultados. Durante o desenvolvi-

mento da atividade, é importante ter em mente o exemplo 

de Wangari Maathai e daqueles que se engajaram em seu mo-

vimento desde que ele foi criado. Como ela, muitas pessoas 

estão contribuindo para um futuro melhor por acreditarem 

que suas ideias e ações, por mais difíceis ou insignifican-

tes que pareçam, podem representar um passo decisivo na 

transformação da relação do homem com o meio ambiente.

2. Maathai começou sua luta política e ambiental no Conselho 

Nacional das Mulheres do Quênia, onde atuou de 1976 a 1987. 

Ao longo de sua trajetória, teve de enfrentar obstáculos e pre-

conceitos por ser do sexo feminino e pioneira em diversos 

campos. Foi a primeira mulher da África Oriental a obter o tí-

tulo de doutora. Mesmo assim, ganhava menos que os homens 

com qualificação semelhante na Universidade de Nairóbi, onde 

lecionava. Maathai figura entre as mulheres que se destacam 

por sua atuação corajosa, contribuindo não só para a área 
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específica em que atuam (no caso dela, o ambientalismo), mas 

para a melhoria da condição das mulheres e a transformação 

social. Ao longo da história e nos dias atuais, há diversos exem-

plos do sexo feminino, algumas também ganhadoras do Prê-

mio Nobel. Os alunos podem realizar uma pesquisa em grupo 

– com o auxílio do professor e do bibliotecário da escola – sobre 

essas mulheres, seus campos de atuação e suas causas. Cada grupo 

escreverá um trabalho sobre a personalidade escolhida, que será 

apresentado em sala de aula. Com a participação do professor de 

Artes, os grupos também podem elaborar retratos das pesquisa-

das para expô-los em um mural.

3. Como atividade complementar, o professor pode propor aos 

alunos uma pesquisa sobre o Quênia – especialmente sobre o 

modo de vida das crianças e sua relação com a natureza –, uma 

maneira de levá-los a tomar contato com o país do continente 

africano, ajudando-os a contextualizar a narrativa e a traba-

lhar temas relacionados à diversidade e à pluralidade cultural. 

Para tanto, aspectos econômicos, políticos e geográficos de-

vem ser inicialmente investigados: onde se localiza o Quênia? 

Como é a sociedade queniana em geral (comunidades e clas-

ses sociais)? O país é predominantemente urbano ou rural? 

Que tipo de atividade realizam e como vivem os habitantes 

do campo e das cidades? Qual a relação deles com a natureza 

e o meio ambiente? A partir desses dados mais gerais, os alu-

nos têm a chance de voltar-se para as particularidades da vida 

das crianças quenianas: como é o estudo, quais as brincadeiras 

mais populares, quais os hábitos alimentares, como é a vida 

familiar etc. A pesquisa pode servir de subsídio para os alu-

nos elaborarem personagens infantis quenianos. Os diferentes 

perfis criados podem ser finalmente expostos em um mural, 

contendo pequena história escrita e ilustrada.

e o meio ambiente? A partir desses dados mais gerais, os alu

nos têm a chance de voltar-se para as particularidades da vida 

das crianças quenianas: como é o estudo, quais as brincadeiras 

mais populares, quais os hábitos alimentares, como é a vida 

familiar etc. A pesquisa pode servir de subsídio para os alu

nos elaborarem personagens infantis quenianos. Os diferentes 

perfis criados podem ser finalmente expostos em um mural, 

contendo pequena história escrita e ilustrada.
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diCas

liVros
• BEAUDE, Pierre-Marie. A fazenda distante. São Paulo: Edi-

ções SM, 2007. Jan, filho de estrangeiros, recebe ensinamen-

tos de Kaboko, funcionário africano da Fazenda Distante, 

no interior da Namíbia.

 • DIALLO, Mamadou. Os chifres da hiena e outras histórias 

da África Ocidental. São Paulo: Edições SM, 2007. Humor, 

fantasia e poesia popular fazem desses contos, recolhidos da 

tradição da costa ocidental da África, peças de ensinamento 

e diversão.

 • GANDON, Odile. Para entender o mundo: os grandes de-

safios de hoje e de amanhã. São Paulo: Edições SM, 2007. 

Mostra, por meio de gráficos, quadrinhos, fotografias, nú-

meros e tabelas, os principais desafios políticos, econômi-

cos, sociais e ambientais da atualidade, como as fontes de 

energia.

• MAATHAI, Wangari Muta. Inabalável: memórias. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2007. Publicado originalmente em 

2006, traz as memórias de Maathai sobre sua trajetória pes-

soal e vida pública, suas dificuldades e conquistas. 

• MWANGI, Meja. Mzungu. São Paulo: Edições SM, 2006. 

(Coleção Barco a Vapor, Série Vermelha). A amizade entre 

dois meninos, um negro e um branco, no Quênia, às véspe-

ras da independência, no início da década de 1950.

• RIOT, Elen. 100 números para sonhar um mundo diferente. 

São Paulo: Comboio de Corda, 2009. Apresenta dados sobre 

meio ambiente, geopolítica, conflitos mundiais, fontes de 

energia e questões sociais.

• TANAKA, Shelley. Mudanças climáticas. São Paulo: Edições 

SM, 2010. Pesquisas recentes sobre clima, com destaque 

para gases de efeito estufa, Protocolo de Kyoto, impactos da 

emissão de carbono e aquecimento global.

filmes
• Amazônia em chamas (EUA, 1994), filme feito originalmen-

te para TV sob direção de John Frankenheimer. Apresenta a 

trajetória de Chico Mendes em sua luta pela preservação da 

floresta amazônica e pela justiça para os povos da região.
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• Avatar (EUA, 2009), filme de aventura de James Cameron. 

Traz uma mensagem pró-ambientalismo e, embora o roteiro 

seja bastante esquemático, desperta o interesse dos alunos 

para a discussão de alguns aspectos pertinentes à ecologia.

• Uma verdade inconveniente (EUA, 2006), documentário de 

Davis Guggenheim. Registra as palestras do ex-vice-presi-

dente dos Estados Unidos Al Gore sobre os perigos do aque-

cimento global. Ele apoiou Maathai quando esteve presa em 

1992, enviando, com outros senadores norte-americanos, 

uma carta pedindo sua libertação. O esforço de Gore para 

conscientizar as populações sobre os riscos da emissão de 

gases de efeito estufa na atmosfera contribui para a reflexão 

sobre os temas do ambientalismo.  

Elaboração do guia Chantal Castelli (poeta 
e doutora em letras pela universidade de são 
paulo – usp); PrEParação Bruno Zeni; rEvisão 
marCia menin e Carla mello moreira.


