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Esta cartilha nasceu de um trabalho de equi-
pe. Alguns professores da Universidade de 
Taubaté tiveram uma ideia: estudar árvores 
antigas da cidade para entender a história 
de alguns bairros. Chamamos alguns alunos 
e especialistas para desenvolver conosco o 
projeto. Durante dois anos visitamos escolas 
municipais localizadas próximas às árvores 
consideradas centenárias. Depois disso, resol-
vemos escrever este material. Vocês poderão 
ler, aprender e brincar com ele, além de co-
nhecer temas relacionados a duas matérias: 
História e Ciências. Esperamos que gostem da 
proposta. Boa leitura!

        
 Os autores
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Bate Papo
• O que você vê na imagem acima?
• Qual é a figura que mais aparece na imagem? Qual será 
o motivo?
• Como acha que seria este local sem as árvores? 
• Você imagina como seria uma imagem deste local há 30 
anos atrás?

Observando a imagem acima percebemos que existe uma relação direta entre homem 
e natureza. O homem vive em contato com os demais seres vivos que habitam o planeta (ani-
mais e plantas, por exemplo), ocupando um espaço em comum. Esta relação acompanha o 
ser humano desde suas primeiras experiências na Terra, no período pré-histórico, até os dias 
atuais. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela.
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• Você acha que a vida do homem 
pré-histórico era muito diferente da 
nossa?
• Quais eram os principais alimentos 
naquela época? E hoje?
• Como eram suas moradias? 
•Você imagina como o homem utilizava a 
natureza naquela época? 
• E hoje, como ela é utilizada?

Na Pré-História, o homem utilizava os recursos da natureza com dois objetivos: a caça 
(de diversos animais, para sua alimentação) e a coleta (de vegetais, água e materiais que 
serviam para fazer utensílios: pedras, madeira, marfim, osso). Ainda não existiam técnicas 
de plantio, por isso o homem não vivia em uma única região, como nos dias de hoje. Utiliza-
vam os recursos naturais a sua volta e depois disso seguiam para outras regiões em busca 
de mais alimento. Estes grupos ficaram conhecidos como nômades.

? ? ? 

Você sabia...
Que o termo “Pré-História” foi criado no século XIX, por alguns 
estudiosos que consideravam este período anterior à História 
que conhecemos? Eles diziam que esta  época não 
poderia ser estudada, pois a escrita ainda não 
havia sido inventada. Hoje, já se sabe que as 
pinturas, marcas e construções deixadas pelos 
homens pré-históricos também são importantes 
registros daqueles povos, revelando muitas 
coisas sobre a vida naquele tempo. 

imagem: sxc.hu

Fonte: http://baby-fazendodiferenca.blogspot.com.
br/2009_02_01_archive.html

Fonte: projetosdeengenharia.
blogspot.com

Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/cien-
cia/2009/05/06/ult4729u4598.jhtm
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Naquela época não havia estudos sobre os fenôme-
nos da natureza e por isso eles eram desconhecidos pelo 
homem, que sofria com as transformações naturais (como 
frio, tempestades, falta de alimento etc.). O ser humano, com 
o passar do tempo, foi descobrindo técnicas que permitiram 
sua moradia em regiões de solo fértil e, aos poucos, aban-
donasse a vida nômade. A principal delas foi a agricultura.

A partir daí, os recursos naturais passaram a ser ainda 
mais utilizados pelo homem. Além de servirem como fonte de 
alimento, abrigo e muitas outras necessidades básicas, tam-
bém eram explorados na busca de instrumentos que facilitas-
sem o seu trabalho de caça, de alimentação, locomoção, entre 
outros. Foi assim que descobriram grandes invenções que uti-
lizamos até hoje, como por exemplo, o fogo e a roda. Nesta 
época o homem começou a perceber também que o trabalho 
em grupo aumentava suas forças na busca pela sobrevivência. 
Assim começaram a se formar as primeiras aldeias. 

Para saber mais

Agricultura signifi-
ca “arte de cultivar a 
terra”.  As primeiras 
técnicas agrícolas fo-
ram criadas pelos ho-
mens pré-históricos 
quando descobriram 
que os grãos pode-
riam ser semeados na 
terra, dando origem a 
novas plantas.  Essa 
técnica, criada para 
a plantação, cultivo e 
colheita dos vegetais 
no tempo e no solo 
correto, foi se multi-
plicando e é utilizada 
até hoje para várias 
finalidades: alimen-
tação, fabricação de 
tinta, roupas e outros 
produtos.

14

Plantação de Arroz

Ilustração: Fábio Scarenzi
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Vamos pesquisar!

Além do fogo e da roda, outras 
invenções importantes surgiram 
na Pré-História. Faça uma 
pesquisa para descobrir quais 
são e busque informações sobre 
como elas contribuem para nossa 
vida hoje. 

O tempo passou e não demorou muito para que tarefas começassem a ser distribuídas 
entre as pessoas. A troca de objetos também começou a ocorrer com frequência e, assim, 
surgiu o primeiro modelo de comércio. Depois disso, a necessidade de uma maior organi-
zação contribuiu para que as aldeias  se transformassem nas primeiras cidades existentes.

Você sabia... 

Que as primeiras cidades sur-
giram entre dois rios denomi-
nados Tigre e Eufrates? Por 
isso, a região ficou conhecida 
como Mesopotâmia, que signi-
fica “terra entre os rios”. Desta 
época, herdamos vários costu-
mes e regras, como, por exem-
plo, a contagem do ano em 12 
meses e a semana em 7 dias. 
Atualmente, o país localizado 
nessa região é o Iraque. 

Mapa da antiga região da Mesopotâmia, atual Iraque

Ilustração: Fábio Scarenzi

Fonte: http://www.infoescola.com/historia/baixa-mesopotamia/
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O homem continuou evoluindo e, aos poucos, passou a conhecer melhor o funcionamen-
to da natureza. Descobriu que nela encontra tudo que necessita para viver e que seus recur-
sos são muitos e muito valiosos. Chegou a pensar que a água, as florestas e outros recursos 
não tinham fim e que, por isso, poderia utilizá-los sem limites. 

• Observando a imagem 
ao lado, você acha que 
o ambiente se modificou 

muito com o passar do tempo?
• Como será que essas 
mudanças ocorreram? 
• Quem são os responsáveis 
por elas? 
• Você imagina quais 
foram os motivos dessa 
transformação? 

? 
? 

? 
Será, então, que a natureza não 
deve mais ser utilizada pelo homem, 
para que assim ela seja preserva-
da? Embora o ser humano precise 
respeitá-la, isto não significa que 
necessite afastar-se dela. Ao con-
trário. Nós temos a necessidade 
de conviver com os outros ani-
mais, vegetais e todos os seres 
que habitam o mesmo espaço 
que o nosso. 

Ilustração: Fábio Scarenzi

imagem: sxc.hu
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- Biótico                 - abiótico                 - Objeto 
construído 

pelo homem

Nas imagens abaixo podemos ver alguns dos seres que convivem conosco. Observe 
que não são só seres vivos. Tudo que existe na natureza chamamos de seres. Existem os 
seres bióticos (seres vivos) e os seres abióticos (seres não vivos). No ambiente que vivemos 
existem também os objetos criados pelo homem, como os carros, as casas, os computadores 
e muitos outros. 

Os seres vivos precisam dos seres não vivos. Um exemplo é a água que não tem vida, 
mas os seres vivos necessitam dela. Assim ocorre uma relação de diferentes seres convi-
vendo no mesmo ambiente. Esta relação é chamada de ECOSSISTEMA (de origem grega, 
significa “sistema” ou “conjunto onde se vive). Vamos recordar a relação entre os homens 
na Pré-História. Naquela época as primeiras aldeias surgiram com a escolha de homens que 
decidiram conviver juntos. Em um ecossistema o que acontece é bem parecido. Os seres que 
formam um ecossistema o escolhem naturalmente, por ser ele o melhor ambiente para sua 
adaptação e sobrevivência. Por isso existem vários tipos de ecossistemas. Existem os ecos-
sistemas aquáticos, como lagos, rios e oceanos; e os ecossistemas terrestres, como florestas, 
campos, jardins e cidades. 

Para saber mais
Os seres bióticos são todos aqueles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como o ser 
humano, outros animais e as plantas. Os seres abióticos são aqueles que não possuem 
vida, mas também fazem parte da natureza, como os rios, o sol, o solo e as pedras.
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O que faz os vegetais serem tão diferentes dos outros 
seres vivos? Para entendermos melhor essa diferença preci-
samos relembrar quais são as principais características de 
um vegetal. 

Os vegetais produzem o seu próprio alimento e não pre-
cisam caçar a sua comida, diferente dos animais. Quando 
você olha para uma árvore não imagina quantas coisas in-
críveis elas estão fazendo. As plantas capturam gás carbô-
nico (CO2) da atmosfera e liberam oxigênio.

Os seres humanos também pertencem a um ecossistema. Nos dias atuais, a maioria 
das pessoas vivem nas cidades, onde podemos encontrar todos os componentes de um ecos-
sistema: seres vivos e não vivos, além dos objetos criados pelo homem. Mas você sabia que 
dentro de um ecossistema podem existir outros? Dentro de grandes ecossistemas como a 
cidade, podemos encontrar ecossistemas menores, como por exemplo, as árvores. As árvo-
res são um ecossistema interessante, pois além de serem vivas, servem como habitação para 
diversos insetos, animais e outras plantas. É o que veremos a seguir.

OBSeRVaNdO aS PLaNTaS
imagem: sxc.hu

imagens: sxc.hu

Ecossistema aquático Ecossistema terrestre

imagem: br.fotolia.com 
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FOlHAS 
são geralmente verdes, de variadas for-
mas, algumas têm pelos, outras são lisas, 
mas todas tem a função de captar luz e 
fazer as trocas gasosas (CO2 e O2). As 
folhas estão inseridas em ramos, e o con-
junto de ramos forma nas árvores o que 
chamamos de copa.

CAUlE 
auxiliam na sustentação dos ramos.

RAIz: 
absorve água e sais minerais do solo além 
de auxiliar na sustentação da planta toda.

Todas as plantas são formadas por:

Você sabia... 

A Fotossíntese é um processo rea-
lizado pelos vegetais. As plantas 
têm a capacidade de captar a luz 
que vem do sol e transformá-la em 
açúcar. Mas preste atenção: o açú-
car que a planta produz é diferente 
do açúcar que você compra no su-
permercado. Esse açúcar vai gerar 
energia para a planta crescer, for-
mar seus frutos e suas sementes.
Outra função da fotossíntese é a 
diminuição do gás carbônico no ar 
que, em grande quantidade, passa 
a se chamar poluição e pode prejudi-
car a nossa saúde. Por isso, a exis-
tência de árvores e outras plantas é 
muito importante para a saúde do 
ambiente e dos seres vivos.

Vamos pesquisar!

Você sabe o que é efeito estufa? 
Pesquise sobre os seus aspectos 
positivos e negativos no planeta.

19
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Mas há características que diferem 
umas plantas das outras. Na natureza existem 
três grupos de plantas: as herbáceas, os arbus-
tos e as árvores.

As herbáceas são aquelas plantas que não 
atingem grandes tamanhos, possuem o caule 
verde e são utilizadas de diferentes modos e 
várias finalidades: enfeitar o jardim (ornamen-
tal), produzir remédio (medicinal) e para dar 
mais sabor a nossa alimentação (aromática).

Os arbustos são árvores pequenas que 
atingem até dois metros de altura. As árvo-
res, por sua vez, possuem mais de dois metros de altura. 

Dos três grupos de plantas, as árvores atingem a idade mais avançada.  Elas podem 
viver por centenas de anos. Existem registros de árvores amazônicas com mais de 500 anos.

Vamos pesquisar!

Procure informações sobre a 
existência destas árvores na 
região amazônica.

Na cidade de São José dos Campos há uma ár-
vore conhecida popularmente como “árvore de chu-
va” ou “chorona”(imagem ao lado). É uma árvore 
centenária, que está localizada no Parque da Cida-
de e foi transformada em patrimônio ambiental.

Árvore Centenária de Sumaúma (Ceiba pentandra (L.) Gaertn) - Amazô-
nia 

Fonte: http://terranauas.blogspot.com.br/2012/05/samauma.html

Fonte:  http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=11406

Samanea saman



21

Existem pistas para descobrirmos se uma árvore é cente-
nária. As árvores antigas, geralmente, possuem troncos lar-
gos, muitas raízes e outros tipos de plantas associadas a ela. 
Dois exemplos destas árvores são as figueiras (Ficus sp.) e 
as paineiras (Ceiba speciosa). 

No caso da figueira, podemos aproximar a sua idade 
pelo número de raízes aéreas (parecem cipó) e pelo tama-
nho de sua copa. Já as paineiras, possuem uma característica 
que nos ajuda nessa investigação: quando essas árvores são 
jovens, elas possuem muitos espinhos em seu caule. Quando 
vão ficando mais velhas, esses espinhos vão desaparecendo 
até deixarem de existir. 

Existem muitos tipos de figueiras. As características 
que diferem umas das outras podem ser: a coloração, a tex-
tura das folhas (rugosa ou lisa), o tamanho dos frutos, a tex-
tura da casca do caule e as raízes (algumas possuem raízes 
aéreas e outras, não).

Para saber mais

Qualquer pessoa pode 
solicitar à Secreta-
ria Municipal do Meio 
Ambiente o tombamen-
to de uma árvore. Mas 
para que ela se torne 
um patrimônio am-
biental, precisa ter as 
características citadas 
no artigo 7º do Código 
Florestal: 
Art. 7º Qualquer árvo-
re poderá ser declarada 
imune de corte, me-
diante ato do Poder Pú-
blico, por motivo de sua 
localização, raridade, 
beleza ou condição de 
porta-sementes. 
(Art. 7 do Código Flo-
restal - Lei 4771/65)

21

 Paineira Jovem                                Paineira Centenária 
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A figueira que tem o nome científi-
co Fícus carica é utilizada na medici-
na popular desde a Antiguidade. Das 
suas folhas se faz chá para problemas 
no fígado. 
Outra figueira famosa na história anti-
ga é a Ficus sycomorus, também cha-
mada de figueira dos faraós, originária 
do sul da África, muito comum no vale 
do rio Nilo. Os antigos egípcios a usa-
vam para construção dos sarcófagos. 

No Brasil é bastante comum encon-
trarmos a figueira   originária de uma 
área que vai da Índia até a Indonésia 
e Malásia. Portanto, dizemos que essa 
árvore é exótica. 

Fícus s.p. 
Bairro do Belém,        

Taubaté - SP

Fícus Elástica
Bairro do Belém, Taubaté - SP 

imagem: Mauro Castilho Gonçalves

imagem: Mauro Castilho Gonçalves
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aTIVIdadeS
pau-brasil

O pau-brasil, assim como a paineira, também possui 
muitos espinhos no tronco quando jovem, mas as suas flores 
e folhas são diferentes. Essa é uma árvore muito importan-
te para nós, pois quando os portugueses chegaram em ter-
ras brasileiras, este local se chamava Terra de Santa Cruz. 
Quando verificaram a abundância dessa árvore por aqui, 
deram o nome ao nosso país: Brasil. 

O pau Brasil, em sua história, sofreu um grande proces-
so de desmatamento. Sua madeira de boa qualidade e a 
sua resina, que era utilizada para a fabricação de corante 
avermelhado, foram explorados pelos europeus. Atualmen-
te, essa árvore, símbolo do nosso país, está em risco de ser 
extinta da flora nacional.

Neste capítulo conhecemos alguns aspectos da história 
da relação homem/natureza e sua importância. Vimos que 
no planeta ninguém vive só. Sejam humanos, outros animais 
ou plantas, todos necessitamos uns dos outros para viver. 
Juntos, formamos uma grande família dividindo o mesmo 
lar: a Terra.  É sobre isso que vamos conversar no próximo 
capítulo. 

Observando as plantas

Procure no jardim da sua casa, 
ou escola, os tipos de folhas das 
imagens. Observe as diferentes 
formas, texturas, cheiros e 
tamanhos. 

23

imagens: sxc.hu

Fonte:http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/
0,6993,EEC1699511-1641,00.html
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aTIVIdadeS
Redação

Na Pré-História, o homem se relacionava com a natureza para sobreviver. Atual-
mente, nós utilizamos os recursos naturais para muitas outras finalidades. Faça 
uma redação apresentando sua opinião sobre o assunto. 



FOLha de ROSTO
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•A Carta diz que “Estamos diante de um momento 
crítico na história da Terra”. Por quê? 
•Por que ela foi escrita por pessoas de vários 
países?
•Você acha a Carta da Terra um documento 
importante? Por quê?  

“Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, 
numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. 
(...) Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável 

global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para 

chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Ter-
ra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, 
com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações.”  

                
Carta da Terra, 2000.

Não apenas vivemos no planeta, mas somos parte dele. Se 
pensarmos na nossa história pessoal, perceberemos que nossa vida 
não seria possível sem a estrutura do ambiente em que vivemos: os 
recursos naturais, as pessoas que nos cercam...  

? 
? 
? 
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Para saber mais

A Carta da Terra é um 
documento escrito por 
pessoas de diferentes 
países. Ela foi cria-
da pela ONU (Orga-
nização das Nações 
Unidas), há 25 anos 
atrás, para defender 
princípios e atitudes 
necessárias na cons-
trução de um mundo 
melhor. Depois de al-
guns anos sendo es-
crita, em 2000 a Car-
ta foi publicada e hoje 
é traduzida em mais 

de 40 idiomas. 

acesse o site 
www.cartadaterra.org  
e leia o texto completo 

da Carta da Terra
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•O que você e sua família fazem para se manterem com saúde? 
•O que você mais gosta de fazer quando está com o tempo livre?
•O que você mais gosta de comer? 
•Que lugares você mais gosta de visitar?

Observe que muitas coisas são 
essenciais para nós. Nosso corpo 
necessita da natureza para manter-
se vivo. Sem água limpa para be-
bermos, ar puro para respirarmos 
e os alimentos que encontramos na 
natureza não conseguiríamos cres-
cer com saúde e provavelmente 
nem estaríamos aqui hoje.

Nosso planeta é chamado 
de “Planeta Azul”, pois a maior 
parte dele (cerca de 71%) é 
composto de água. Mas sem-
pre ouvimos por aí, as pessoas 
comentarem que a água vai 
acabar se nós não economi-
zarmos. É verdade! Porque a 
água é um recurso natural fini-
to e dessa grande quantidade 
que vemos na imagem, cerca 
de 97,5% corresponde a água 
salgada (mares e oceanos). 
Apenas 2,5% representam a 
água doce (rios e lagos)! 

? 
? ? 

? 

Dizem que a Terra é chamada de “Planeta Azul”. Para 
saber o porquê, dê uma olhada nesta imagem:
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Assim como a água, grande parte dos recursos natu-
rais também é finita, isto é, pode acabar algum dia. Para 
tomar alguma atitude e impedirmos que isso aconteça, 
precisamos conhecer melhor o mundo a nossa volta. 

O Brasil possui seis regiões que são conhecidas como 
os principais biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.

Nosso país é privilegiado em 
riquezas naturais. Na Amazô-
nia, que é o maior bioma brasi-
leiro, está 1/3 de toda a água 
potável existente no mundo! lá 
também encontramos cerca de 
70% de todos os tipos de animais 
e plantas que existem no planeta. 

Esta região é formada por 
florestas densas e fechadas, o 
que dificulta a ocupação de pes-
soas. Porém, ela sofre constante-
mente com os desmatamentos e 
queimadas. 

Para saber mais
BIOMA é o nome que se dá para uma região onde animais (fauna) e plantas 
(flora) possuem características em comum. 
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Fonte: Modificado de http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/
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O Pantanal é considerado pela 
UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura) como patrimônio natural mundial. 
Neste bioma encontramos uma grande 
diversidade de animais silvestres como 
os jacarés e os lobos. 

A Caatinga é a região mais seca do 
país, onde chove com pouca frequência. 
Neste bioma, podemos encontrar mui-
tas plantas incomuns em outras regiões, 
como por exemplo, o cacto, que sobrevi-
ve em locais de pouca água. 

O Cerrado é atualmente o segundo maior bio-
ma brasileiro. Assim como os outros biomas, ele 
sofreu grandes modificações com o tempo, o que 
causou o risco de extinção à vários animais típicos 
da região, como o tamanduá-bandeira, a onça-
pintada e o tatu-bola.

O bioma Pampa tem o nome de origem indí-
gena que significa “região plana”. Esse bioma, lo-
calizado no Sul do país, é caracterizado pelo clima 
frio e os vastos campos que o formam. As árvores e 
arbustos são, em maioria, de pequeno porte. 
A maior parte da população brasileira vive no bio-
ma da Mata Atlântica. 

A Mata Atlântica passa por todo o litoral que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Gran-
de do Sul. A região do Vale do Paraíba, onde fica a nossa cidade, faz parte deste bioma. 

Este já foi considerado o segundo maior bioma brasileiro, depois da Amazônia, e 
uma das maiores florestas do planeta. Hoje a Mata não é tão grande assim, pois tem sofrido 
com as ações do homem há muito tempo. 

Animais Típicos do Pantanal

Floresta da Mata Atlântica

Fonte:http://oplanetaemmovimentojanetemelo.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html

Foto: Miguel Rodrigues/Divulgação
http://fotos.estadao.com.br/a-mata-atlantica,galeria,1507,46779,,,0.htm
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Para saber mais

Quando os portugueses co-
meça-ram a exploração das 
terras brasileiras (início do 
século XVI), estavam inte-
ressados em produtos lucra-
tivos. Foi nesta época que a 
Mata Atlântica passou a ser 
devastada para a extração do 
Pau-Brasil. A população foi 
crescendo e assim esse bio-
ma passou a ser ainda mais 
destruído para a constru-
ção de vilas. As plantações 
de cana de açúcar também 
contribuíram muito para a 
destruição da Mata, nos sé-
culos XVI e XVII, pois esta 
era uma atividade que gera-
va dinheiro naquela época. 
No Vale do Paraíba, a prin-
cipal causa da devastação 

da Mata Atlântica 
foi a produção de café, 
no século XIX. Com o 
passar do tempo, no 
lugar das florestas 
da região, se encon-

travam apenas fazendas e 
plantações cafeeiras. 

Veja nos mapas abaixo como era a distribuição da Mata 
Atlântica na época do descobrimento do Brasil, e o que so-
brou dela atualmente:

Para entender melhor essa história, observe as ima-
gens abaixo. 

1 2
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Você Sabia...
Que os produtos também tem uma história? O papel, por exemplo, nasce de uma fi-
bra extraída das árvores que vai para as fábricas e é misturada a outros materiais. 
Depois de pronto ele vai para a papelaria, onde o compramos e o utilizamos. Chega 
um momento em que este papel não é mais tão importante e então decidimos des-
cartá-lo. O local para onde vai depois disso depende do destino que damos a ele. Se 
fizermos a seleção do lixo e o colocarmos com outros papéis, ele poderá ser reciclado e 
tornar-se papel de novo. Mas se o descartamos junto a outros materiais como latas, 
vidro ou cascas de fruta, ele não poderá mais ser renovado e irá para os lixões ou 
aterros sanitários da região. 

Como vimos até aqui, há milhares de anos que o homem 
se relaciona com a natureza. Mas esse tempo todo deixou 
muitas marcas. O ser humano é o único animal que está sem-
pre modificando o ambiente em que vive em busca de mais 
conforto.

Com o tempo, a busca do homem por conforto tornou-se 
cada vez maior. Hoje em dia temos facilidade em quase tudo 
que fazemos. Desde ligar a televisão por um cotrole remoto 
até acessar acontecimentos do mundo inteiro pela internet, 
em qualquer lugar. As facilidades são muitas e crescem a 
cada dia. Mas essa comodidade trás prejuízos para o plane-
ta. Todo produto que utilizamos e consumimos é feito por uma 
matéria prima extraída da natureza. 

•O que você vê nas imagens?
•O que aconteceu com a natureza da primeira imagem? 
•Será que os animais que viviam neste local ainda vivem lá? O que pode 
ter acontecido com eles? 
•E se colocássemos mais pessoas neste local. O que aconteceria? 

? ? 
? 

imagem: br.fotolia.com 
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Por isso existe uma grande procura por matéria prima e os recursos naturais que temos 
no planeta estão cada vez mais se esgotando. Na região onde moramos existem alguns 
exemplos disso. Na cidade de Tremembé – SP podemos  encontrar alguns portos de areia, 
onde equipamentos são utilizados para a extração desta matéria prima  com diferentes fina-
lidades, principalmente a construção de casas e estabelecimentos comerciais. 

O desmatamento tam-
bém é uma atividade co-
mum no Vale do Paraíba. 
Muitas áreas da Mata Atlân-
tica ainda são cortadas ou 
queimadas para dar espa-
ço a plantações de vegetais 
que utilizamos em nossa ali-
mentação, ou árvores que 
possuem grande valor eco-
nômico. O Eucalipto, por 
exemplo, é a principal ár-
vore utilizada na fabricação 
de papel.

Essas atividades causam 
muitos danos ao meio ambien-
te, como a destruição de matas, 
alteração do clima, desapareci-
mento de nascentes de rios, má 
qualidade do ar e extinção de 
animais que vivem no local. To-
das essas consequências afetam 
a nossa saúde. É por isso que 
existem tantas doenças respira-
tórias, por exemplo.

imagem: sxc.hu

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/5277/imagens/extracaoareia.jpg

Eucalipto 
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Mas existem iniciativas que promo-
vem a diminuição dessas consequências 
negativas. Em algumas cidades podemos 
observar um trabalho interessante de pre-
servação ambiental. São as Áreas de Pre-
servação Permanente (APP’s). Neste tra-
balho, são selecionadas plantas nativas 
para o reflorestamento das margens de 
rios e córregos. Veja a imagem abaixo:

Este é um exemplo de atitude que os governos  podem adotar para preservar o nosso 
ambiente. Mas isso não basta. Nossas atitudes também fazem diferença. Por isso, precisa-
mos conhecer o local onde moramos e atuarmos em benefício da nossa cidade. Esse assunto 
será tratado no próximo capítulo. 

Busque informações sobre animais 
extintos na sua região e faça 
uma apresentação em sala para 
compartilhar o que descobriu.

VAMOS PESQUISAR
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aTIVIdadeS

Palavras Cruzadas

Preencha os espaços com os nomes dos seis biomas brasileiros, completando 
a cruzadinha. Em seguida, pinte de verde o nome do bioma onde se localiza a 
sua cidade. 

1. Possui 1/3 da água do planeta

2. É a região mais seca do país 

3. É caracterizado pelo clima frio 

4. É conhecido pela grande diversidade de animais silvestres 

5. Bioma onde vive a maior parte da população brasileira 

6. Segundo maior bioma brasileiro 
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CONCORdE OU dISCORdE

Leia as frases a seguir e pinte as palavras “concordo” ou “discordo. Em seguida, 
converse com seu professor e colegas sobre as opiniões que surgiram entre 
vocês. 

-Atualmente, o planeta tem sofrido com as ações humanas e isso pode piorar 

no futuro se não tomarmos nenhuma atitude. 

(concordo) (discordo)

-A exploração de matérias-primas que dão lucro é a principal causa da 

destruição de florestas.  

(concordo) (discordo)

-Se não for preservado, o bioma da Mata Atlântica poderá deixar de existir 

algum dia. 

(concordo) (discordo)

-Muitas vezes os desmatamentos e queimadas são feitos para a produção de 

materiais como o papel, que utilizamos nosso dia-a-dia, mas trazem graves 

consequências para nossa saúde. 

(concordo) (discordo)

-Não precisamos nos preocupar com a economia da água, pois nosso planeta 

é formado principalmente por água. 

(concordo) (discordo)

-A água potável que existe no planeta é uma quantidade pequena para 

suprir todas as nossas necessidades. 

(concordo) (discordo)
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aRISTóTeLeS

No início de nossa cartilha, vimos que todos nós possuímos uma relação muito próxima com 
outros seres vivos, animais, plantas e outras espécies.  Mas isso não é tudo. Tão importante quan-
to a relação do homem com o meio ambiente é a relação dos homens entre si, a relação social. 
Fazemos parte de uma sociedade e nosso vínculo com as pessoas começa a se formar quando 
nascemos e passamos a estabelecer laços com nossa família (pais, avós, tios, primos etc.). Aos 
poucos, percebemos que moramos em um bairro, numa comunidade. Descobrimos que perten-
cemos a este lugar e que ele, juntos com outros bairros, formam a nossa cidade. É sobre isso que 
vamos conversar neste capítulo.

Viver em comunidade faz parte da 
natureza dos homens. Ninguém vive so-
zinho. Um grande pensador que viveu 
na Grécia antiga há muitos séculos atrás, 
costumava dizer que “nenhum homem é 
uma ilha”. O nome dele era Aristóteles. 
E ele estava certo. Todos nós precisamos 
dos outros para realizar nossa tarefa de 
viver neste mundo. Nos comunicamos por-
que existimos, sem a comunicação não nos 
realizamos como pessoas. É por meio da 
relação com o outro que formamos nossa 
própria identidade. 

Filósofo grego nasceu em 384 a.C, aos dezoito anos 
ingressou na academia platônica de Atenas. No ano 
de 343, foi convidado pela corte da Macedônia 
a ser o preceptor do Príncipe Alexandre. Faleceu, 
após enfermidade, no verão de 322, levando con-
sigo seu amplo conhecimento em cultura de estudo, 
de pesquisas, de pensamento, que se foi isolando da 
vida prática, social e política, no qual dedicou em 
sua investigação científica.

Bairro da Estiva, Taubaté - SP
Imagem: Mauro Castilho Gonçalves 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Aristoteles.jpg
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Nascemos numa família e, portanto, temos uma história particular. Se observarmos o nos-
so álbum de fotografias, iremos ver que o tempo passou, pois éramos pequenos, agora so-
mos maiores. Muita coisa mudou e passamos a agir de forma mais independente de nossos 
pais. Além das mudanças que percebemos em nós mesmos, o que está ao nosso redor tam-
bém se transformou com o tempo. Vejamos um exemplo de uma cidade. Se compararmos 
duas fotografias, uma de 1950 e outra de 2012, veremos que muita coisa mudou: casas, 
ruas, prédios, bancos e supermercados foram surgindo com o passar do tempo. Há também, 
coisas que deixaram de existir. Nas imagens abaixo podemos ver a cidade de Taubaté em 
dois momentos diferentes. Observe quanta coisa mudou.

Mas se pensarmos melhor, veremos que Taubaté é uma cidade que pertence a um estado 
(São Paulo) e a um país (Brasil). Então, quem nasce em Taubaté é taubateano, mas também é 
paulista e brasileiro. Agora vamos olhar outro exemplo. Até um certo momento, a capital do 
Brasil estava localizada na cidade do Rio de Janeiro. No dia 21 de abril de 1960, Brasília foi 
inaugurada e passou a ser a capital do nosso país. Esse é um fato histórico que contribuiu para 
muitas outras mudanças.

Faça uma pesquisa sobre 
os motivos da mudança da 
capital do Brasil e compartilhe 
com seus colegas.

VAMOS PESQUISAR

Taubaté - 1950

Brasília, DF Rio de Janeiro, RJ

Taubaté - 2012
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E o bairro em que moramos? Se conversarmos com uma 
pessoa mais velha, ela pode nos contar muitas histórias inte-
ressantes sobre o nosso bairro. Algumas até guardam recorda-
ções, como fotos de diferentes paisagens e momentos do lugar. 
As comunidades possuem locais que se transformam, com o 
tempo, em pontos de encontro: igrejas, campos de futebol, ba-
res e até árvores, como é o caso, por exemplo, do bairro do 
Belém, em Taubaté. Uma antiga moradora de lá, em entrevis-
ta, falou sobre as transformações que do bairro passou com os 
anos. Vejamos o que ela disse: 

Hoje nós temos farmácia, supermercado, padaria, não tinha 
nada disso, não precisa ir ao centro. De primeiro, se você qui-
sesse um pacote de açúcar, tinha que pegar a égua no pas-
to, pôr na charrete, porque naquele tempo não tinha carro. 
Ir para centro, ali perto da catedral. (...) Hoje você vai ali na 
esquina e pega um pacote de açúcar. Hoje tem padaria, super-
mercado, açougue, tem farmácia.

As palavras da antiga moradora do Belém mostram que 
a História é um processo de acontecimentos, de mudanças. 
Mas também há coisas que permanecem. Podemos citar um 
exemplo desse mesmo bairro. lá existe uma figueira centená-
ria que serviu de pouso e descanso para antigos viajantes que 
se deslocavam de um lugar para outro, montados em mulas ou 
burros, transportando cargas: os tropeiros. A região do Belém 
(que significa “Casa do Pão”) sempre foi lugar de passagem. 
Até hoje, quem deseja ir para Ubatuba, passa pelo bairro. An-
tigamente também era assim. Passavam por lá os tropeiros. 

O trabalho deles foi tão importante, que ficou muito co-
nhecido em nossa região, deixando marcas em nossa cultura. 
Algumas palavras que usamos, por exemplo, têm uma origem 

40

Para saber mais

OSCAR NIEMEYER

Formando em Enge-
nharia e Arquitetura, 
participou do projeto de 
reconstrução de Ber-
lim, após a Segunda 
Guerra Mundial (1939 
- 1945), e durante a 
ditadura militar no 
Brasil 91964 - 1985), 
morou na Europa por 
ser impedido de traba-
lhar no Brasil.
Foi convidado pelo 
presidente Juscelino  
Kubitschek para desen-
volver um novo distrito 
federal, devido seu 
prestigio internacional 
como arquiteto. Foi  
ele o responsável por 
fazer de Brasília uma 
das capitais mais 
modernas do mundo.

Site oficial do arqui-
teto: http://www.nie-
meyer.org.br/
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tropeira, além da nossa culinária e vestuário. Em comunidades 
da zona rural, podemos encontrar ainda traços no falar, no an-
dar, no vestir de algumas pessoas, especialmente as mais anti-
gas. Infelizmente, em outros bairros rurais, verificamos o desa-
parecimento dessa cultura.

A figueira do Belém tem história. Dessa forma a árvore ficou 
conhecida e os moradores do bairro têm uma grande conside-
ração por ela. Com o passar dos anos, ela se transformou em 
patrimônio do bairro. 

Existe até uma história que se conta por lá, que um dia alguém 
quis cortá-la. Não demorou muito para que os moradores do bair-
ro organizassem um protesto. Algumas pessoas subiram na árvore 
para impedir o corte. Hoje todos buscam sua preservação. A fi-
gueira é uma árvore centenária e faz parte da história do bairro. 

Para saber mais

Definida pelos tropeiros 
como “uma burrada’, a 
tropa pode ser considera-
da qualquer reunião de 
burros, chucros ou não. 
Estavam no primeiro 
caso as tropas que, por 
quase duzentos anos, e 
até principio do século 
XX, chegavam ao Vale 
do Paraíba, vindas dos 
grandes criatórios do Rio 
Grande do Sul e também 
de Minas Gerais, sendo 
em regra adquiridas pe-

los mulandeiros. 

( MAIA, Tom e MAIA,
Thereza Regina de Ca-
margo. O folclore das 
tropas, tropeiros e car-
gueiros no Vale do pa-
raíba. Rio de janeiro: 
MEC-SEC: FUNAR-

TE: Instituto Nacional 
do Folclore; São Paulo: 

Secretaria do Estado da 
cultura: Universidade de 

Taubaté, 1981, p.17).
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Árvores como essa do Belém, que se tornam parte da história do bairro e de seus mora-
dores, são muito comuns. No bairro da Estiva, em Taubaté, também existe uma árvore assim. 
A Estiva é um lugar de muitas histórias interessantes. Vamos começar pelo seu nome. Na 
rotatória que dá acesso ao bairro, existe uma placa com a seguinte frase: 
“No tempo das chuvas, quando a aguaceira descia do céu, o bairro formava uma lagoa. As 
passagens dos pedestres, transportes e os carros de boi, só eram possíveis com a construção 
de traves chamadas ESTIVAS. E o povo passava sobre essas pontes primitivas levando as 
suas alegrias e a suas esperanças”

No dicionário encontramos vários significados para a palavra, mas um deles tem re-
lação direta com essa história de “inundação no tempo das chuvas”: Dentre outras coisas, 
“estiva” significa trave que forma o leito das pontes de madeira.  

Muitas vezes o nome do bairro explica a his-
tória daquele lugar e passa a expressar a rela-
ção das pessoas com ele. Na região da Estiva, 
com a inauguração de algumas fábricas de tece-
lagem em Taubaté, como foi o caso da Compa-
nhia Taubaté Industrial (C.T.I.) - muitos trabalha-
dores construíram suas casas e lá foram morar. 
No dia 01 de maio de 1933, foi criado o União 
Operária F.C., clube de futebol que, até hoje, é 
admirado pelos moradores. Em dias de jogo, o 
local recebe um grande número de torcedores. 
Além do campo de futebol, uma pista de malha 
reúne os mais velhos.

Para saber mais

A Companhia Taubaté Industrial (C.T.I.) foi inaugurada em 1891. A fábrica foi 
construída com peças nacionais e estrangeiras, principalmente inglesas. Seus 
produtos eram vendidos no Rio de Janeiro. O primeiro grupo de diretores foi cons-
tituído pelos seguintes nomes: Rodrigo Nazareth de Souza Reis, Valdemar Ber-
telsen e Félix Guisard.

O que significa o “JOGO dE MALHA” 
VAMOS PESQUISAR

Acesso ao bairro da Estiva, Taubaté - SP

Imagem: Mauro Castilho Gonçalves 
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Como você aprendeu, o Be-
lém nasceu a partir do tropeirismo. 
A Estiva, pela movimentação dos 
operários das primeiras fábricas 
de Taubaté. Dois momentos dife-
rentes da história do Brasil. Apesar 
disso, eles possuem uma semelhan-
ça: em ambos existem figueiras 
centenárias. A histórica árvore do 
Belém, nós já conhecemos. Agora 
vamos conhecer a figueira da Es-
tiva. Ela tem uma particularidade: 
está localizada dentro de uma es-
cola. Uma escola tradicional no 
bairro que, há muito tempo atrás, 
foi um hospital. 

Dizem antigos moradores do bairro, que há muitos anos atrás, no local onde hoje se localiza 
a escola municipal “Dr. Quirino”, funcionava um hospital onde pessoas portadoras de uma 
doença grave, em epidemia na época, eram internadas. Alguns relatos contam que a árvore 
foi plantada nesta época, junto com outras, em um campo que serviu como cemitério para as 

pessoas que faleciam da doença. Hoje, a escola funciona no mesmo 
prédio onde era o hospital e a árvore centenária localiza-se em um es-
paço utilizado para a realização de atividades escolares e de lazer.

A partir das árvores centenárias localizadas no Belém e na Estiva, 
pudemos conhecer um pouco mais sobre a história desses bairros. 
Assim como eles, o seu bairro também tem uma história. Busque 
informações sobre o seu surgimento. Entreviste moradores mais 
antigos. Preste mais atenção naquilo que diferencia seu bairro de 
outros locais da cidade. Assim podemos conhecer mais e melhor 
onde moramos e, quem sabe, ajudar a melhorar sua qualidade e 
a convivência entre as pessoas.

Escola Estadual Dr. Quirino - Taubaté, SP

Árvore centenária da Escola Estadual Dr. Quirino - Taubaté, SP
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Imagem: Mauro Castilho Gonçalves 
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Se perguntassem para você: Onde você 
mora? Você provavelmente responderia o 
nome da sua cidade. Mas tudo o que apren-
demos até agora, nos faz perceber que nosso 
lar começa na nossa casa, mas é também o 
bairro, a cidade, o país e o nosso planeta. E 
o futuro da Terra depende muito de nós. Qual 
é o futuro que queremos para ela? Tudo o 
que fazemos trás consequências boas ou ruins 
para o planeta. E tudo que acontece nele, trás 
consequências boas ou ruins para nossa vida.

De todo esse endereço que temos, 
onde realmente crescemos é na nossa casa 
e no nosso bairro. Por isso, é principalmente 
nesses locais que podemos fazer algo para 
melhorar a cidade e o planeta como um todo. 
Temos um dever em comum: agir localmente, 
pensando globalmente. É tarefa de cada um 
de nós cuidarmos dos bens naturais que a Ter-

ra nos oferece para que as próximas gerações, nossos irmãos mais novos, filhos e netos, também 
possam ter água limpa, alimento saudável e ar puro para viver. Imagine o planeta sem esses 
recursos. A vida não seria possível!

Você deve estar se perguntando: 
“Mas como eu posso fazer para cuidar do meu planeta?” Vamos listar algumas atitudes:

•O que a árvore do Belém tem de 
tão especial para que os moradores 
quisessem protegê-la? 
•Próximo a escola ou onde você mora, 
tem alguma árvore antiga como essas 
que conhecemos?
•Se sim, ela também tem muita história 
para contar! Com a ajuda do seu 
professor, elabore um questionário e 
faça uma entrevista com um morador 
antigo do bairro ou funcionário da 
escola para conhecê-la. Em seguida, 
compartilhe com seus colegas as 
curiosidades que descobriu! 

1. Não jogar lixo na rua. O lixo deve ser jogado nas 

latas de lixo. E se você observar que nas calçadas das 

ruas do seu bairro não há essas latas de lixo, chame a 

atenção para isso, comentando com os seus pais, seus 

professores e seus colegas.

Debate em sala

imagem: sxc.hu
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2. Faça a Coleta Seletiva do 

Lixo. Separe o lixo reciclável 

(papel, vidro, alumínio, plásti-

co) do lixo orgânico (resto de 

alimentos). Quanto mais ma-

teriais recicláveis forem sepa-

rados para ser transformados 

em novos produtos, menos lixo 

haverá nas ruas e nos aterros 

sanitários.

Você sabia...

Que o lixo orgânico (cas-
cas de frutas, legumes, 
verduras e folhas de 
árvores) também pode 
ser reciclado? Este lixo, 
quando separado, pode 
se tornar adubo. Isso é 
feito em um espaço que 
se chama “compostei-
ra”. Em um recipiente, 
coloca-se o lixo orgânico 
e terra por cima. O lo-
cal deve ser fechado com 
uma lona ou plástico 
para evitar mal cheiro. 
Este material orgânico 
deve ser mexido a cada 
dois dias e, passados 
dois meses, se torna-
rá uma terra preta com 
muitos nutrientes para 
as plantas e o solo. O 
processo é simples e pode 
ser feito em casa, na 
escola e até mesmo em 

apartamentos. 

45

3. Procure saber o que a prefeitura do seu município 

faz para melhorar a vida na cidade e no planeta. Ob-

serve, por exemplo, se no seu bairro há coleta seletiva 

de lixo. Se não houver, converse com seus pais para 

solicitarem o serviço na prefeitura. 

imagem: sxc.hu
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6. Quando for para algum lugar próximo da 

sua casa, procure andar a pé ou de bicicleta. 

Se for para um local mais longe, use o trans-

porte coletivo (ônibus). Quanto menos se utili-

zar o carro, menos poluentes serão lançados 

para a atmosfera e, assim, mais limpo será o 

ar que respiramos!

4. Recicle! Embalagens vazias de xampu 

podem se tornar porta-lápis, latas de lei-

te viram ótimos vasos ou portas-objeto, 

pneus podem se tornar brinquedos. Use a 

sua criatividade e transforme os materiais 

que iriam para o lixo. A atividade é diverti-

da e faz muito bem para o planeta! 

5. Não desperdice água. Na hora do banho, 

lembre-se que você está debaixo do chu-

veiro (que gasta água e energia elétrica). 

Brincar no banho, só quando estiver debai-

xo de uma cachoeira! Enquanto escova os 

dentes, feche a torneira. A cada 2 minutos 

com torneira ligada são desperdiçados em 

média 13 litros de água!
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8. Não compre coisas que você não 

precisa ou não irá usar. 

Cada produto que compramos possui uma matéria prima ex-

traída da natureza e para produzi-lo, muita energia elétrica 

foi consumida e poluentes foram lançados ao ar pelas fábri-

cas. Além disso, os aterros sanitários e lixões estão cada vez 

maiores, devido a grande quantidade de produtos que são 

rapidamente descartados. Reutilize ao máximo as coisas que 

você já tem ou troque com amigos e parentes. O que não inte-

ressa mais para você pode interessar para os outros. Assim, 

estaremos evitando todos os danos que a fabricação dos pro-

dutos e a produção de lixo trazem para a nossa saúde. 

7. Não desperdice energia elétrica. Procure não esquecer as 

luzes ligadas dentro de casa. Se você não está no quarto, 

apague a luz! Evite o desperdício! 

9. Preserve! Cuide bem das plantas do seu jar-

dim, das praças do seu bairro e da sua cida-

de. As plantas, principalmente as árvores, são 

excelentes “seqüestradoras” de CO2 (dióxido 

de carbono), que em grande quantidade na 

atmosfera se torna um poluente e diminui qua-

lidade do ar que respiramos. E lembre-se, exis-

tem muitas árvores na sua cidade que fazem 

isso há mais de 100 anos!
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10. Plante árvores. Você já conhece to-

dos os benefícios que elas trazem para 

a nossa vida! Que tal você, seu professor 

e colegas escolherem uma semente para 

plantar na escola e ficarem responsáveis 

por cuidar do seu crescimento? 

Esse conjunto de atitudes para preservar e melhorar o ambiente em que vivemos se chama sustenta-
bilidade. Sustentar significa “impedir que caia”, que desapareça. Agir de maneira sustentável é pensar 
coletivamente, ser solidário com o próximo e utilizar a natureza com respeito. Se você realizar todas 
essas ações no seu dia a dia, considere-se uma pessoa de atitudes sustentáveis. Isso quer dizer que você 
está gastando água, gastando energia elétrica, produzindo lixo, mas com responsabilidade. Assim, as 
futuras gerações poderão viver com qualidade neste mesmo local que você vive. 
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Encontre, no quadro abaixo, as palavras que faltam para completar as frases.

1. A água é um recuso natural finito. Para que ela não acabe, devemos evitar o 

____________________________.

2.Toda escolha que fazemos, como a compra de um produto, trás conseqüências para 

o planeta. Por isso, mesmo agindo localmente, devemos pensar _____________________.

3.As fábricas são grandes poluidoras do ar. E o acúmulo de lixo no planeta cresce 

a cada dia. Assim, ao pensar em comprar um produto novo, devemos sempre optar 

por___________________________ o que já temos. 

4.As árvores e outras plantas são seres vivos que transformam o CO² em oxigênio, 

purificando o ar que respiramos. Por isso, é importante _____________________________. 

5.Para que a energia elétrica seja utilizada de forma sustentável, devemos 

_____________________________. 

6.Podemos ajudar a diminuir o acúmulo de lixo no planeta fazendo a coleta seletiva 

e a ________________________________________ de materiais. 

aTIVIdade - Caça -PaLaVRaS
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FAçA UM 
JORNAL!

Para conhecermos a história das árvores centenárias do Belém e da Estiva, tivemos que pesquisar 
informações com moradores antigos dos bairros e em documentos (livros, fotografias e jornais). Agora, 
faça seu próprio jornal para compartilhar o que aprendeu.Preencha-o com as curiosidades que desco-
briu sobre a árvore antiga do seu bairro ou escola. Inclua também informações sobre os benefícios que 
ela trás para o planeta. Aproveite para fazer uma ilustração bem bonita da árvore! Em seguida, o jornal 
pode ser copiado e distribuído na escola e na comunidade. 

Faça suas anotações abaixo:
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