




Esse livro é fruto de um trabalho persistente e
entusiasmado, desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com
contribuições das diferentes áreas do conhecimento, nos espaços
de nossas salas de aula: da construção do desenho ao texto
escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado
de um grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita –
Projeto Jovem Escritor, visando o aprimoramento da produção
textual de nossos alunos, por meio do pensamento crítico e a
produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o
lançamento desse livro e desejamos que sua leitura possa
propiciar reflexão e tomada de consciência pessoal e cidadã,
legitimando dessa forma a temática articuladora do nosso
currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço urbano no Centro
da Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração
aberto para a mudança de atitude e pensamento com
relação aos problemas da realidade atual de nossa Cidade.
Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos
autores!

Profª.Eliani Zaib Profº Antônio Zaib

Direção Geral



O Colégio Realengo comprometido com a educação de

qualidade de nossos alunos, visando transformá-los em

cidadãos atuantes, a fim de contribuírem para melhoria da

sociedade e do planeta trabalhou ao longo de 2018 temas

que proporcionassem a reflexão de diversas atitudes no

cotidiano.

Dessa forma puderam discutir oralmente e depois

expor essas ideias em textos que compõe essa coletânea

com o tema para conscientizar o consumo entre os jovens e,

assim, perceberem que atitudes inconsequentes geram

prejuízos pessoais e sociais, além de agredir a natureza.

Logo, surgiram estes textos que serão apresentados e

esperamos que você leitor possa também refletir sobre o

consumo consciente juntos aos nossos alunos.



Nome: Davi de Almeida de Medina

Profa.:Daniella Luttiany

Turma: 1103

Todos no mundo usam, consomem partes naturais do

planeta Terra, àgua, árvores, alimentos. E nem todos sabem o

quanto isso pode ser bom ou ruim para o nosso planeta.

Muitos pensam primeiro em si, para depois pensar no

próximo, isso faz com que todos percam ou ganhem algo na

Terra, por exemplo: um animal morre, você perde; logo em

seguida, você usufrui da natueza, tais como madeira e papel.

Muitas vezes perdemos mais do que ganhamos.

Supondo que todos nós devêssemos tomar mais

cuidado. É certo que algumas situações não podemos evitar,

mas, muitos podemos prevenir, como o uso de água

desnecessariamente, desmatamento da floresta. Se não

começarmos a tomar cuidado agora, as próximas gerações

talvez não usufruam do que usufruímos hoje.



Nome: Geovanni de Castro Couri 

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Hoje os adolescentes vem consumindo muito e ficam

cada vez mais obcecados com os produtos que são lançados

na internet e as empresas lançam promoções e ofertas para

chamá-los mais atenção.

Para que os jovens saibam compreender sobre

economia e consumo basta ter um auxílio de um adulto que

lhe esclareça sobre como economizar e ainda poder

comprar o que gosta, assim evita que o consumo gere

grande crise financeira.

Os jovens vivenciam essa crise e querem consumir

mais, pode ser que esse consumo incentive-os a roubar,

sendo assim, esse problema pode-se agravar mais ainda

com o tempo.

Então, conclui-se que os jovens necessitam de um

auxílio adulto incentivando-os a economizar e depois de um

tempo consumir de forma consciente.



Nome: Gustavo Andrade Diegues de Moura

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A história de lutadores da liberdade

Após o o fim da Segunda Guerra Robotnik em 3241,

Sonic desaparece e Mobiur se encontrava em ruínas. Em

menos de um ano, Shadow consegue dominar e conquistar

as terras.

Com a intenção de dominá-lá, a Rainha Sally casa-se

com ele, mas foi um custo terrível, já que ele se mostrou um

tirano com sede de poder, muitas manifestações foram feitas

contra ele decide formar uma “polícia secreta” a

DarkPresence.

Em 3249 um golpe de estado liderado pelo então

desaparecido Sonic, com ajuda de Miler “Toilr” Prower e

Knwckler, o golpe foi um sucesso e Sonic e Sally se

casaram, assim, Sonic é coroado novo rei.

Em 3250 os gêmeos reais, Monik e Sonia nascem.



Em 3254 um grupo do Rei e a Federação Unida

aparece e começa a dominar Mozuri parte por parte, a FU

considera isso como um ato de agressão e com isso uma

guerra é declarada contra o grupo separatista. Rei Sonic

percebe que usar as forças armadas eram forças demais e

para ajudar decide retomar seu exército para uma força

capaz de cessar qualquer guerra. Foi assim que a crise de

Mozuri começou. Em 3268 um tratado de cessar-fogo foi

posto em questão, mas as tensões na região ainda eram

altas e o conflito pode recomeçar a qualquer momento.

Em 3271, dias atuais, um grupo de arqueólogos

encontra uma cápsula onde Snnuly estava e sem querer o

acordaram, ao ver que seu tio Sr. Eggman, falhou em

conquistar Mobiur, ele decide começar operação Novo

Mundo, mas um novo grupo de lutadores da liberdade será

formado para detê-los, eles são os Novos Lutadores da

Liberdade.

É aqui que a série começa.



Nome: Luiz Eduardo Guimarães Labrea

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Na sociedade atual não é difícil acharmos pessoas em

uma situação financeira complicada, mas por que será?

Primeiramente, nós temos que entender que nem todos

nascem com o mesmo dinheiro, por causa da grande diferença

nas classes sociais, e por causa dela, acontecem certos fatos,

por exemplo, por causa do lugar, muitas pessoas de classe

baixa não têm educação, escola para aprender sobre economia

o suficiente, o mesmo vale para classe alta: uma criança que

nasceu e cresceu ganhando tudo que deseja vai ficar chocada

quando receber um não. Esses atributos criam uma desordem,

já quando esse pessoal amadurecer e ter controle sobre sua

próprio vida financeira, acaba como uma bagunça, vale

acrescentar, além de falta de conhecimento sobre financiar, é a

individualidade , já que muitos querem trabalhar sozinhos e

cuidarem do próprio negócio.

Como resolver tal problema? Temos que nos educar e

aplicar o conhecimento administrativo de um jovem, já que

pessoas endinheiradas e com inexperiência acabam

comprando casacos de 1000 dólares ou mais. É sempre bom

separar seu dinheiro, por exemplo, uma quantia para cada

parte de luxo da sua vida, ou para pagar contas. Temos que só

saber a não gastar tudo sem pensar.



Nome: Gabriel Rezener de Andrade Lucas

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

O Consumo Consciente do Jovens

Os Jovens são famosos por serem muito consumistas,

no caso de alguns indíviduos, o consumismo é levado ao

extremo, com isso, é possível observar que o planeta Terra

está sendo muito afetado, desmatamento para produzir

diversos móveis, a extração de obra-prima do planeta está

piorando cada vez mais.

Na maioria das vezes os jovens consomem por de

gostarem de “estar na moda” ou se manterem atualizados,

isto também pode ser um grande problema, pois a famosa

geração Z é a com mais índice de suicídios, tendo isso em

vista, como os jovens e os adolescentes não se sentirem

encaixados e modernizados de acordo com a sociedade, eles

podem criar uma depressão e, na pior das hipóteses, se

suicidarem.

Um problema mundial como esse não é fácil mesmo de

solucionar, mesmo assim, se o jovem pudesse dar menos

importância para o que as outras pessoas pensam e dar

importância ao seu bem estar, com certeza um dos

problemas mundiais teria se solucionado.



Nome: Mariana de Carvalho Rocha

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

O consumo exagerado

A poluição nos mares, rios e lagoas causada pelo lixo

assusta e dá indignação. Os adolescentes de hoje consomem

muito e não pensam no depois, no que vão deixar para seus

filhos.

A humanidade já está passando dos limites consumindo

muito e isso está ameaçando a vida do planeta. Se nós não

mudarmos nossa atitudes a partir de agora, em pouco tempo

não vamos mais ter água, precisamos contribuir através do

nosso poder de escolha para construir um mundo melhor.

Para minimizar os impactos causados pelo

consumismo, é preciso combater os desperdícios e a

sociedade mobilizar-se favoravelmente.

Os adolescentes podem ser consumidores conscientes,

escolhererem os produtos que compram, respeitarem o meio

ambiente, a saúde humana e animal. Esses adolescentes

podem ser também transformadores na sociedade por meio

do seu ato de consumo, isso pode ser praticado por meio de

gestos simples que levem em conta os impactos da compra,

uso ou descarte de produtos ou pela escolha das empresas

das quais comprar.



Nome: Roberto Mutschawsky Draeger

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Falta de consciência no consumo

Os adolescentes de hoje dão muito valor ao

consumismo, sempre querendo os produtos mais modernos, a

melhor roupa de marca, entre outras fatores. Muitas das

compras que fazem sequer são pensadas, muito menos levado

em conta o meio ambiente. Mas por que seu consumo não é

consciente?

Um dos mais importantes motivos para os jovens

comprarem impulsivamente é poder sentirem-se enturmados,

ter o mesmo que os outros. Esse comportamento preocupante

faz o jovem não pensar nas consequências do ato de comprar.

Eles não lembram que não é necessário bens materiais para se

enturmar. Se os jovens pensassem mais sobre isso, antes de

fazerem compras, com certeza seriam mais conscientes nesse

aspecto.

Saber que nossas escolhas também afetam as outras

pessoas e também a natureza é uma importante ideia a ser

guardada para serem conscientes na hora de comprar. O que

se compra, afeta nosso planeta, assim, acredita-se que se os

jovens tivessem mais consciência disso, teriam mais

consciência no consumo.



Nome: Gabriel da Fontoura Barbosa

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

É notório que os recursos naturais da Terra estão se

esgotando, existem diversos fatores ques estão direcionando

nosso planeta a este patamar de consumo desenfreado, porém

existem muitos projetos atualmente que estão tentando

minimizar este problema.

Também é importante citar que com a criação de órgãos

como a ONU, a luta contra o consumismo teve um aumento

significativo, não só da ONU como várias organizações e

empresas já adotaram essa luta. O consumo consciente é um

projeto fundado há anos e é necessários passar esse

conhecimento para os jovens, uma nova geração está

chegando e precisa ter a consciência de que os recursos

naturais estão em falta, dessa forma, meios de comunicação

online são essenciais na divulgação, pois os jovens dessa

geração possuem não só uma afinidade como um grande

contato com a tecnologia.

Conclui-se que os recursos naturais estão se esgotando e

o consumo consciente é a chave para entender o processo: a

alta demanda e a população mundial aumentando leva ao seu

aumento do consumo.



Nome: Emanuelly Nery Brilhante da Costa

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Consumo consciente é uma questão de hábito

Se nós começarmos a reutilizar ao invés de ficar

compramdo cada vez mais, produzindo cada vez mais lixo,

possibilitaríamos um grande impacto positivo para o planeta.

Se nós reciclássemos aquilo que normalmente jogaríamos

fora, para isso existem vários tutorias na internet de como

reutilizar o lixo.

Através de órgãos como a ONU projetos de consumo

conscientes foram divulgados e agora é necessário a criação

de projetos e da divulgação desses projetos nos meios de

comunicação.

Os jovens estão muito relacionados à tecnologia, por

isso é muito importante que as empresas e organizações que

priorizam os projetos de consumo consciente divulguem

essas ações nas mídias sociais.

Os recursos do planeta estão se esgotando, assim

devemos fazer algo com relação a isso, mesmo atos

pequenos como reutilizar uma garrafa de coca-cola pode

fazer muito bem para o planeta.



Nome: João Gabriel Agapito de Souza

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

O Consumo dos adolescentes

Os jovens de hoje ganham força de mercado e o público

adolescente torna-se um alvo, com o passar do tempo, percebe-

se a tecnologia modificando a infância, causando um impacto

na geração de hoje. O uso desenfreado dos celulares causam

sérios problemas na vida dos adolescentes, como diabetes,

obesidade, dentre outras doenças, tudo isso devido a falta de

exercícios. Também é comum a falta de brincar na rua, algo

importante, mas hoje é bem difícil ver crianças e adolescentes

brincando.

O problema de hoje é que os pais fazem as vontades dos

filhos, comprando mais e mais fazendo com que o adolescente

consuma de novo. O maior incentivo de consumir dos

adolescentes são os celulares e esse consumo deve ser

observados pelos pais, pois pode ser um problema para a

família. Muitos adolescentes observam uma pessoa e querem

ter as mesmos bens que ela: um celular ou uma roupa bem cara.

Alguns pais fazem tudo para deixar seus filhos alegres

causando um consumo elevado.



Como foi abordado no primeiro parágrafo, os adolescentes

influenciam-se pelos os outros, como um espelho. Para

solucionar o problema do consusmismo, devemos ensinar

nossos filhos a consumir menos e valorizar o que têm.

Mostrar para os nossos filhos que a conquista de bens

materiais é ocasionada por muito trabalho e dedicação, para

isso o consumo deve ser realizado de uma forma

consciente.



Nome: Luiz Leonardo e Costa Filho 

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Mundo egoísta

Em nosso mundo existem vários tipos de pessoas com

jeitos bastantes diferentes, tendo lados positivos e

negativos.

Caso as pessoas fossme mais unidas e refletissem sobre

si e também nos lados negativos, por exemplo no que está

ocorrendo há anos no nosso planeta terra. Tem sido cada

mais difícil conviver com certas questões como a de que

nínguem se preocupa com a quantidade da água que está

sendo gasta sem nenhum motivo.

Se todos pensassem em conjunto nesse sentido, a água

seria muito mais economizada e isso seria resolvido através

da união e pensamentos positivos do mundo.



Nome: Isabelle da Fonseca Vieira

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Consumo consciente para o bem de todos

Os adolescentes não dão muito valor ao consumismo,

não é fácil educar um filho para que ele tenha um pensamento

consciente do consumo. O adolecente está em uma fase do

construção de identidade e ainda não tem com lidar bem com

o meio em que vive.

É preciso responsabilizar-se para educar, para que os

jovens sejam consumidores conscientes, resumindo: a

orientação/educação familiar é muito importante.

Economizar água, economizar papel, utilizar mais a

bicicleta, são algumas ações básica para o consumo

consciente.

Conclue-se que quanto mais gastos econsumo

desnecessário pior para o planeta. Assim, a educação do

jovem também é muito importante para melhorarmos a vida

no planeta e aumentar o consumo consciente.



Nome: Ellen Vitória Oliveira da Silva

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

O desenvolvimento do capitalismo tem gerado não

apenas lucro, mas também uma infinidade de necessidades

materiais que têm ocasionado à sociedade uma cultura de

consumo inconsciente. Usamos energia demais para a

construção de novas indústrias, o que gera desmatamento,

aquecimento global, escassez de de água.

É preciso conscientizar os jovens com relação a variados

aspectos: a poluição tem aumentado, por isso também é

necessário mudar as formas de se obter energia, economia de

água, não jogar lixo no chão, devemos rever nossos hábitos

de consumo para preservar nosso planeta e o meio ambiente,

pois se continuarmos praticando atos de consumo

inconsciente, que planeta filhos e netos desses adolescentes

vão ter para sobreviverem.



Nome: Marcos Paulo Monteiro Villela

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Atualmente existem adolescentes que têm a consciência

e outros não, qualquer tipo de pensamento pode causar um

impacto positivo ou negativo dependendo do que se trata.

Para obter mudanças no planeta é preciso que se tenha

novas ideias para gerar um bom resultado, por exemplo,

aproveitar os lixos não recicláveis; cuidar bem da natureza;

criar projetos para melhorar o meio ambiente.

Muitas dessas novas ideias são a partir da consciência do

consumo pelos adolescentes que querem melhorias para o

planeta Terra. Nossa consciência gera um aspecto positivo

para a humanidade, fazendo com que novas mudanças

comecem a surgir e tenhamos uma melhor condição de vida.



Nome: Marllon Braga Ayrosa

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Sociedade sustentável

O consumo consciente é uma solução para minimizar o

impacto ambiental causado pelo ser humano ao passar dos

anos. A população jovem tem sido alertada em relação a

esses problemas ocasionados por atitudes inconscientes.

Ao analisarmos a situação, erros evidentes que podem

de alguma forma ser mudados. Ações como: usar restos de

alimentos para adubo de plantas, evitar o uso excessivo de

carros nas ruas, economizar energia ou água, diminuir o uso

extremo de poluentes em nosso dia a dia.

A partir de um bom planejamento e novas ideias de

conscientização do consumo, viveremos em uma sociedade

economicamente consciente de seus deveres e que se

preocupa com as necessidades da população.



Nome: Henrique Carneiro da Silva

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Os adolescentes na geração X não se preocupavam

muito com o meio ambiente. Em consequência, nosso meio

ambiente está cada vez mais com menos recursos do que

uma década atrás e, por isso, daqui a pouco tempo não

teremos comida o suficiente para todos.

Nos dias de hoje os adolescentes estão tendo

consciência de que “tudo” está acabando e eles estão

começando a ajudar para que recursos alimentícios não

acabem.

A solução para esse problema é a que todos colaborem

para o meio ambiente protegido, que haja conscientização

para não desmatar as florestas, não jogar lixo em lugares

inadequados.

Dessa forma, com o planeta “mais recilável”, a

tecnologia desenvolve-se mais rápido para solucionar

doenças e diminuir o consumo exagerado de recursos.



Nome: Lucas Roberto da Fonseca Leite

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Hoje os adolescentes não são tão conscientes em

relação a natureza, por isso também o mundo está tão

poluído.

Os pais devem ensinar seus filhos a cuidar da natureza,

ter uma noção de que a natureza é muito importante para o

ser humano, temos que parar de jogar lixos na rua, parar de

poluir os mares, parar de desmatar, economizar água,

somente assim o mundo será o mundo melhor que todos

sonhamos.

Os adolescentes têm a obrigação de cuidar da natureza,

porque vai ser muito importante para o efeito estufa. Para

que o mundo esteja menos poluído, com menos

desmatamento, devemos todos cuidar da natureza.



Nome: Victor Gomes Damasceno

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A importância de consumo conciente

O consumo consciente é o consumo no qual se tem

consciência do dano causado na sustentabilidade do planeta,

ao contrário do consumismo, que se tem o consumo

descontrolado para tentar satisfazer o desejo.

A prática do consumo consciente pelos adolescentes é

diretamente relacionada a capacidade de que a Terra tem para

renovar os recursos. O consumo consciente veio minimizar os

pontos negativos na economia, na parte social e na natureza,

de forma que o consumidor tenha consciência no momento da

compra, assim como no momento do descarte. Como os

adolescentes e jovens vão envelhecer, é importante que

ensinem a futura geração do consumo consciente. Controle

para que esses jovens possam praticar o consumo consciente,

é preciso mostrar as consequências do consumismo, assim

criando o hábito de preservar a vida do planeta.

Mudando o hábito de consumo, garantido a

sustentabilidade do planeta, já que ações que consideram

minúsculas parecem de grande impacto no planeta, assim

como também causam impacto em outros setores como

economia, minimizando o desmatamento.



Nome: Kevin Gomes Cerqueira

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A criação consciente do consumo pelos adolescentes

Alguns consumos humanos que podem ser usados com

consciência, por exemplo, o consumo de água. A água é um

dos fatores que beneficia os seres humanos em questão de

saúde, mas, como usar a água de maneira consciente? Para

que nós possamos usar a água de forma consciente, é preciso

que todos nós façamos mudanças em nossas atitudes como:

tomar banho em 5 minutos, não deixar a torneira aberta por

muito tempo.

Um outro ponto a ressaltar, é a questão de poluição

ambiental, muitos ao redor do mundo já visam alguns

aspectos positivos para melhorar o desenvolvimento do

planeta, como carros híbridos, elétricos, filtros antitóxicos.

As autoridades no Japão já declarararam estado de

emergência em sua capital, pois a cidade está muito poluído

por causa de agrotóxicos, usinas nucleares, fumaça de

automóveis e barcos, se nós quisermos mudar esses índices

de poluição no mundo, a mudança tem que começar agora.



Nome: Nelson Gabriel Carmo de Castro

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Nota-se que a situação da raça humana está em perigo,

devido o estado do planeta Terra. Isso tudo é devido a ação do

homem sobre a natureza e as consequências do consumismo.

Nos dias de hoje, o consumismo é um problema sério que

atinge todas as parte do mundo e é quase impossível fugir

desse problema.

Os adolescentes são alvos fáceis do consumismo por

conta de propagandas e anúncios de celulares novos, roupas,

que incentivam a compra. Para diminuir esse problema, uma

das formas é o consumo consciente.

Uma das formas mais eficazes para que as pessoas se

disponham a consumir de forma diferente é que desenvolvam

esses hábitos desde cedo, conhecendo os impactos do

consumo sobre a vida cotidiana. Assim, diminuído o

consumismo, a qualidade de vida nas cidades será melhor.



Nome: Vitor Hugo Silva Anselmo

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

Consciência da adolescência

O mundo em que vivemos, futuramente poderá deixar

de existir, não só por guerras de interesses econômicos e sim

por causa da natureza.

A população está criando um mal hábito de produzir

muito e cuidar pouco do planeta e isso pode ocasionar sérios

riscos de saúde para a população. Segundo informação de

sites de notícias, nós consumimos muito mais que a natureza

renovada.

A solução para isso seria mais campanhas para

incentivar, principalmente, os adolescentes a ter consciência

do cuidado com o meio ambiente e, assim, talvez no futuro

poderemos ter menos poluição e salvar o planeta Terra.



Nome: Gabriel Macedo Mello

Profa.: Daniella Luttiany

Turma: 1103

A criação da consciência

O consumo consciente é algo que deve ser implantado na

vida das pessoas, principalmente na dos adolescente que,

generalizando não possuem essa consciência. Essa consciência

precisa estar presente em todos os adolescentes, pois é,

normalmente, nessa idade que o consumo sem responsabilidade e

consciência gera problemas.

Muitos adolescentes são influenciados a comprar bens como

objetos tecnológicos, roupas da moda, entre outros, para não ser

excluídos pelos amigos, são influenciados por comerciais. Essas

influências levam os adolescentes a querer consumir cada vez

mais e na maioria das vezes sem necessidade. Essas ações

consomem cada vez mais matérias-primas e deixam o planeta sem

recursos necessários. Dados indicam que no futuro, nós não

teremos recursos necessários para o bem-estar da população. O

que ocorre nos Estados Unidos é um grande exemplo dessa ação

consciente, pois lá quando a pessoa não quer mais tal bem, ela

joga ao lixo em troca de doar e comprar outro bem com a mesma

função.

Para solucionar o grande problema relatado, é necessário o

incentivo da consciência do consumo, para evitar a compra de

bens sem ter necessidade deles.
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Planeta adolescente

Não é novidade pra ninguém que o planeta não tem mais

recursos para a nossa geração, quem dirá paras futuras gerações.

No mundo todo há milhares de pessoas debatendo maneiras de

como ter um consumo mais consciente, Bauman, filósofo polonês,

afirmava que o consumo é algo inevitável na sociedade.

A maneira mais eficaz de se combater o consumismo

predatório não é diminuindo a demanda do poder de compra da

população, o meio que mais demonstra eficácia é informando aos

jovens que o mundo não é renovável como uma bateria de celular.

Tudo feito hoje tem de ser pensado nas futuras gerações, a

humanidade já esgota sua cota de recursos naturais, estamos

operando na reserva.

O consumismo sempre esteve enraizado na sociedade, assim

adotar o consumo consciente tem de começar e o mais rápido

possível com a mudança da mentalidade dos nossos jovens, não

trocar de celular só porque saiu um novo. O reflorestamento das

florestas essenciais como a Floresta Amazônica tem que ser algo

chave para que o planeta Terra volte a renovar, tem que ser

consciente e não predatório.

O combate tem de começar desde o berço, já ensinado nas

escola e posto em prático o mais rápido possível.
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Adolescentes e a consciência do consumo

Com o avanço da tecnologia no mundo inteiro o consumismo

tem de ser abordado cada vez mais para a população mundial. O

descarte impróprio de materiais tem afligido o planeta, não só o

descarte, mas o próprio consumo, de modo que a humanidade já

consome muitos recursos naturais.

A consciência de consumo é de grande importância para o

planeta Terra. A consciência de descarte de algum produto e o seu

impacto ambiental é uma forma de garantir a sustentabilidade na

Terra.

A formação de um pensamento voltado à sustentabilidade,

deve fazer parte do meio dos adolescentes. A preocupação que

muitos deles têm com seu status social acaba alimentando o

consumismo, de modo que trabalhando com a consciência de

consumo agora, será a garantia de um futuro amanhã.

Como o filósofo Thomas Hobbes disse: “O homem é o lobo

do homem”, refletindo sobre isso, constata-se que se os

adolescentes pudessem desempenhar uma formação de consumo

com consciência e que autoridades desempenhem efetivamente

essa preocupação e trabalhem com essa questão em campanhas de

conscientização sobre o fato, principalmente no meio acadêmico

entre os jovens, é possível garantir a sustentabilidade.
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A criação consciente do consumo pelos adolescentes

O atual consumo humano é um dos maiores problemas

ambientais do planeta Terra.

Se os adolescentes, ou seja, a geração que vai herdar o

mundo, se conscientizar que a situação atual é precária, talvez

podemos ter um planeta mais sustentável e e uma população mais

sustentavelmente consciente. Provavelmente, com o consumo

atual não teremos muito mais tempo, o planeta está morrendo, não

terão mais recursos para nos manter.

Em geral, o consumismo desnecessário tem impactos tanto

positivos e negativos, por exemplo, a exploração de uma floresta

para extração de madeira produz impactos negativos para a

natureza, mas o homem usa a madeira extraída para produzir um

produto, que provavelmente, será industrializado e vendido

causando um impacto positivo para a economia. A solução para

esse problema é justamente a consciência dos desmatadores para

com para a floresta, se eles extraírem e replantarem não vai ter um

impacto tão grande, o que minimiza um impacto bem negativo.

O importante da consciência das pessoas é minimizar os

impactos negativos do consumo e maximizar impactos positivos,

podemos fazer isso com medidas sustentáveis dos respectivos

problemas , exemplo para o desmatamento é o reflorestamento.
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Consumo planetário

Os problemas causados pelo consumo planetário é

evidente. Já consumimos mais recursos naturais do nosso

planeta, mais rápido do que a capacidade de renovação da

Terra.

Se a situação de consumo continuar nesse ritmo em

menos de 50 anos precisaremos de dois planetas Terra para

sustentar a vida humana. O mais sensato a fazer é o

reflorestamento, evirtar quemadas, ter mais cuidado com

certos recursos como petróleo e eletricidade.

Assim, através de propagandas de conscientização, da

implementação de leis que proíbam o uso intensivo de

recursos, como o desperdício de água, o uso intensivo de

eletricidade e que haja a obrigação de ter fontes de energias

alternativaa nas cidades, por exemplo, em locais de trabalho

e públicos e viabilizar métodos de transportes alternativos

como a bicicleta.
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Consumo consciente pelos adolescentes

O consumo consciente está no economizar desde o celular

que você compra, até a quantidade de água que você gasta

quando está escovando os dentes.

Os adolescentes, na maioria das vezes, querem fazer parte

da sociedade comprando objetos de última geração, mesmo

não precisando de tal roupa, ou tal celular moderno, os

adolescentes concentram essa necessidade de ter, ou seja, a

falsa necessidade.

A criação desse consumo consciente faz o adolescente

economizar, seja dinheiro, água e energia elétrica. A maioria

dos adolescentes não se diz satisfeitos com o que possuem,

assim que algo novo chega, sentem vontade de possuir, pois o

antigo já não os satisfaz, ou seja, não estando consciente do

consumo. É preciso rever esses atos e efetivar o consumo

consciente.
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Como mudarmos nosso planeta?

Como sabemos, nós produzimos produtos sem nos

preocupar com a natureza, pois queremos suprir a necessidade

humana de adquirir novos bens de consumo. Os adolescentes

são alvos mais fáceis para o consumo inconciente do nosso

planeta.

Há muitas maneiras de acabar com esse consumo

inconsciente como: desde pequeno ensinar as crianças sobre o

consumo consciente, assim saberiam usar nosso planeta sem

destruí-lo; reutilizarmos materiais, por exemplo, latinhas e

garrafas pet. Podemos também exigir leis que controlem o

consumo inconsciente, para que as fábricas não destruam

nosso planeta.

Precisamos cuidar do nosso planeta, se não teremos outro

para chamar de nosso.
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Consumo dos adolescentes

É correto afirmar que o consumismo atinge a muitas

pessoas de muitas idades, inclusive os adolescentes e esse é

um ótimo assunto a se tratar.

Geralmente os adolescentes são os mais consumistas,

por causa da mídia que mostra muitos produtos, o que acaba

influenciando alguns jovens a quererem comprar mais e mais.

Às vezes alguns jovens são responsáveis e não são

extremamente consumistas.

Seria pertinente, se as escolas tanto fundamentais quanto

as de ensino médio ensinassem os jovens a serem mais

responsáveis e conscientes quanto ao consumo.
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Consumo consciente

Sabe-se que 30% da humanidade já consome grande

quantidade dos recursos materiais e se os padrões de consumo

de produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50

anos serão necessários dois planetas Terra para atender nossas

necessidades de água, energia e alimentos.

E a melhor maneira de mudar isso é fazendo escolhas de

consumo. Todo consumo causa impacto (positivo ou negativo)

na economia, na natureza e em você mesmo. Ao ter

consciência de seu impacto, há sustentabilidade.

O consumo consciente é uma questão de hábito:

pequenas mudanças no nosso dia a dia têm grande impacto no

futuro. Assim, o consumo consciente é uma contribuição

voluntária cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade

da vida no planeta.
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O consumo juvenil

Na adolescência as pessoas passam a consumir produtos

da indústria e muitos desses produtos não são necessários e

são muitas vezes dispensados no dia a dia, e têm como

objetivo preencher o desejo de consumo e posse material.

Isso acontece principalmente por causa das diferentes

emoções que as pessoas sentem nessa época da vida.

Para diminuir esse consumismo que danifica o planeta

severamente em termos de recursos, seria necessário uma

mudança cultural e que adolescentes sejam influenciados

positivamente ou instruídos pelos seus responsáveis.

Uma mudança de larga escala que pararia grande parte

do consumismo, seria não só uma mudança cultural e também

mudanças nas ações do governo, incentivando o consumo

consciente.
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Consumismo

Os adolescentes têm uma visão de consumo diferente,

pois hoje eles têm um modelo de consumo americano. Muitos

jovens consomem muito, porque gostam de viver como

americanos, buscam uma alta popularidade. Hoje, no século

em que vivemos, há alto custo de vida e um alto consumo.

Adolescente para serem populares, compram tênis,

blusas, telefones e muitas outros bens e isso acaba

atrapalhando a vida de muitos adolescentes.

Os adolescentes podiam gastar menos, utilizando roupas

mais baratas, roupas simples, lanches mais baratos, pois

economizando consumirão menos e sobraria mais dinheiro

para se utilizado em, por exemplo, pagamentos de contas ou

até mesmo para a futura faculdade ou a compra de uma casa.


