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1. Introdução 
 

Dia 16 de outubro de 2014, às 14h00min, no miniauditório – sede 

central do Campus Curitiba da UTFPR – na III Semana Acadêmica de 

Administração e VIII Semana Acadêmica em Politicas Públicas, que teve 

como tema o “Meio Ambiente e a Educação” iniciou-se a sessão de cinema, 

com a exposição do filme WALL-E, o qual mostra a importância do cuidado 

com o meio ambiente e as consequências da negligência no uso de recursos 

naturais.  

Além da sessão, que proporcionou uma melhor visão a respeito do 

meio ambiente e seus recursos escassos, houve outras atividades aleatórias 

referentes ao assunto proposto como exposição de palestras, minicursos e 

visitas técnicas. 

 

2. Público Alvo 
 

Alunos, professores e servidores da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. 

 

3. Objetivo Geral 
  

Expor um ponto de vista crítico, por meio de um filme, sobre os 

impactos negativos causados pela negligência do ser humano com o meio 

ambiente e seus recursos naturais. 
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4. Ações Desenvolvidas 
 

Ao iniciar o filme, pode-se observar um robô chamado Wall-E que mora 

na Terra, porém este planeta se encontra em estado deplorável: com sucatas 

para todos os lados, sem seres humanos, com poluição no ar, prédios 

abandonados e nenhuma biodiversidade de árvores, flores e animais. O robô 

encontra muito lixo ao longo de sua vivência e como sua função é limpar a 

Terra, acaba acumulando lixos e fazendo prédios com as sucatas 

encontradas, pois não há como se livrar delas. Certa vez, estava na sua 

“casa”, quando decidiu abrir uma geladeira velha e acabou encontrando algo 

muito raro que guardara: uma muda de planta. 

Como o planeta Terra estava inabitável pelo fato de haver tanta 

poluição, lixo e escassez de recursos que possibilitem a vida nele, uma 

empresa chamada BNL possibilitou a ida de seres humanos para uma 

estação espacial conhecida como Axiom, por cinco anos. Passado esses 

anos, acreditava-se que a Terra voltaria a ser como antes, mas infelizmente 

não foi o que aconteceu. 

Certo momento, o robô Walle-E estava em um dia como qualquer outro 

quando recebe a visita de outro robô chamado Eva e então Wall-E se 

apaixona por ela, sendo ela a sua companhia agora, pois há anos vivia com 

apenas sua amiga barata. O robô Eva precisa voltar para o espaço e Wall-E 

consegue ir escondido junto com ela. Chegando à Axiom, os robôs veem uma 

situação diferente na qual os seres humanos vivem agora: robôs sendo 

empregadas particulares comunicações feitas por computadores e, como 

consequência disso, seres humanos gordos e que mal conseguem andar 

devido à falta de exercícios físicos. 

 

A única forma dos seres humanos poderem regressar ao planeta Terra 

é colocando a muda encontrada por Wall-E em uma máquina. Essa muda 

daria a resposta de que ainda existe vida na Terra e que esta está se 

recuperando dos danos causados pela imprudência dos seres humanos. 



6 
 

5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 
 

O filme nos traz uma triste realidade do nosso cotidiano: recursos 

naturais cada vez mais escassos, pessoas usando esses recursos de forma 

irresponsável, como se estes fossem inacabáveis, poluição de rios, não 

separação do lixo reciclável, entre muitos outros fatos evidenciados no nosso 

dia a dia. A sustentabilidade ambiental é, sem dúvida, um dos assuntos mais 

enfatizados por todo o mundo; no filme, o foco foi o consumo desenfreado 

pelos seres humanos dos recursos que a Terra nos oferece. Esse foco nos 

faz pensar e refletir sobre como estamos agindo perante o amanhã; será que 

estamos pensando nas próximas gerações, nos nossos filhos? Estamos 

usando os recursos naturais de forma moderada ou evitando poluir cada vez 

mais o meio ambiente? O planeta Terra vai aguentar até quando esse 

consumo incontrolável e irresponsável do qual vivenciamos? 

 

5.2. Para a Sociedade 
 

Este filme esta a disposição da sociedade, e nós mostra que é preciso 

que as pessoas, como cidadãs, se conscientizem de que os recursos estão 

acabando e devemos encontrar formas sustentáveis de vida para que a Terra 

não sofra consequências graves e não vá se acabando aos poucos. As 

políticas públicas voltadas para o meio ambiente são uma ótima alternativa, 

pois o governo, juntamente com suas ferramentas de governança e a 

população, podem diminuir impactos negativos sobre o meio ambiente 

utilizando da reciclagem, do pudor em usar a água, de andar mais de ônibus, 

a pé ou de bicicleta, não jogar lixo nas ruas, gastar menos energia, enfim, 

estar sempre procurando formas sustentáveis de viver. 
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6. Considerações Finais 
 

Para sugestões de próximos relatórios, ressalta-se a pesquisa e a 

exposição de novos filmes e documentários relacionados ao meio ambiente e 

seus recursos escassos, bem como a discussão a respeito dos impactos, 

causados pela indolência do ser humano, e suas possíveis soluções. 

 

 

 


