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RESUMO

A sustentabilidade tornou-se um tema preponderante neste início de milênio, um tema portador de um
projeto social global e capaz de reeducar nosso olhar e todos os nossos sentidos, capaz de reacender a
esperança em um futuro possível, com dignidade, para todos. A sustentabilidade não tem a ver apenas com
a biologia, a economia e a ecologia; tem a ver com a relação que mantemos com nós mesmos, com os
outros e com a natureza. Partindo desse conceito de sustentabilidade defendido por Gadotti, este trabalho
tem como objetivo discutir a importância de uma prática educativa consciente e crítica para o futuro
integral do ser humano no planeta. Partindo de uma educação planetária que se ocupe em conhecer nossa
identidade que é ao mesmo tempo individual e cósmica, para que se conquiste um vínculo amoroso com a
terra, partindo da idéia de educação ambiental pensada por Paulo Freire, Edgar Morin, Moacir Gadotti,
Leonardo Boff e Carlos Rodrigues Brandão que discorre sobre a educação ética, planetária e multicultural.
A educação proposta por esses pensadores ultrapassa os limites de uma teoria, podendo ser entendida
como forma de compreender o mundo e refletir sobre ele, transformando a realidade a partir de uma ação
consciente, que entenda a necessidade de propor novos olhares sobre a educação ambiental. Utilizando
para isso pressupostos de uma ação educativa precedida de reflexão, tomada de consciência e atitude
crítica no sentido da haver transformação da realidade através da integração do homem com seu meio
buscando o comprometimento e a construção de si mesmo como sujeito. Vendo a educação como algo
que permite ao homem estabelecer relações de reciprocidade que o capacite a transformar o mundo, fazer
cultura e história.
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INTRODUÇÃO

A sustentabilidade tornou-se um tema preponderante neste início de milênio, um
tema portador de um projeto social global e capaz de reeducar nosso olhar e todos os
nossos sentidos, capaz de reacender a esperança em um futuro possível, com dignidade,
para todos. A sustentabilidade não tem a ver apenas com a biologia, a economia e a
ecologia; tem a ver com a relação que mantemos com nós mesmos, com os outros e
com a natureza.

Partindo desse conceito de sustentabilidade defendido por Gadotti, este trabalho
tem como objetivo discutir a importância de uma prática educativa consciente e crítica
para o futuro integral do ser humano no planeta. Partindo de uma educação planetária
que se ocupe em conhecer nossa identidade que é ao mesmo tempo individual e
cósmica, para que se conquiste um vínculo amoroso com a terra, partindo da idéia de
educação ambiental pensada por Paulo Freire, Edgar Morin, Moacir Gadotti, Leonardo
Boff e Carlos Rodrigues Brandão que discorre sobre a educação ética, planetária e
multicultural.

A educação proposta por esses pensadores ultrapassa os limites de uma teoria,
podendo ser entendida como forma de compreender o mundo e refletir sobre ele,
transformando a realidade a partir de uma ação consciente, que entenda a necessidade
de propor novos olhares sobre a educação ambiental. Utilizando para isso, pressupostos
de uma ação educativa precedida de reflexão tomados de consciência e atitude crítica,
no sentido da haver transformação da realidade através da integração do homem com
seu meio buscando o comprometimento e a construção de si mesmo como sujeito.

Vendo a educação como algo que permite ao homem estabelecer relações de
reciprocidade que o capacite a transformar o mundo, fazer cultura e história.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

A industrialização e a urbanização crescentes auxiliam na expansão dos processos
de contaminação e poluição do solo, das águas e do ar. Aliados ao atual modelo de
desenvolvimento, com a extração cada vez maior dos recursos naturais, culminando por
diminuir cada vez mais a qualidade de vida de todos os habitantes do planeta Terra.

Técnicas impróprias na agropecuária, o uso exagerado de agrotóxicos, o
desmatamento, as queimadas, e a geração cada vez maior de resíduos são alguns dos
indicadores que ainda nos distanciam dos critérios de sustentabilidade.

A partir da segunda metade do século XX, a natureza começou a emitir sinais que
mostravam os maus-tratos sofridos pela ação predatória do homem. Felizmente para
alguns, esses sinais serviram como um alerta, e como resposta entenderam a necessidade
de uma revisão de atitudes e posturas frente à real potencialidade do nosso planeta. Em
1992, no Rio de Janeiro, representantes de 170 países reuniram-se na Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92, onde concluíram
que era necessário aliar crescimento sócio-econômico com o uso racional dos recursos
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naturais, a fim de atender às necessidades das atuais sociedades e das gerações futuras.
Esses países, incluindo o Brasil, aceitaram o desafio de incorporarem em suas políticas
públicas propostas que os conduzissem ao desenvolvimento sustentável. Ainda em 1992
são criados no Brasil os NEA’S - Núcleos Estaduais de Educação Ambiental do IBAMA, e
em 1993 são criados os Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade de
criar e difundir metodologias de Educação Ambiental.

Em 1994 a publicação da Agenda 21, pela UNICEF, feita por crianças e jovens
em português, assinala um marco da Educação Ambiental em nosso país.

Novos Parâmetros Curriculares do MEC, em 1996, incluem a Educação Ambiental
como tema transversal, sendo ministrados Cursos de Capacitação em Educação
Ambiental num convênio entre a UNESCO e o MEC para os técnicos das SEDUC’s e
DEMEC’s nos estados brasileiros, tendo como objetivo principal a orientação na
implantação dos Parâmetros Curriculares.

A aprovação em 1999 da Lei 9.597/99 que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental vem fomentar a necessidade e ressaltar a importância do cuidado
com o meio ambiente. “Constitui-se a escola no espaço instituído, onde os cidadãos
podem se encontrar para a atividade cultural e pedagógica da aprendizagem intencional.
Daí a pertinência de se trabalhar a idéia e a prática de uma escola identificada com o
espaço de vida desses cidadãos que o são por que experimentam a concretude de
pertencer a um grupo com o qual partilham a geografia (espaço), a história (o tempo) e o
exercício de” seu poder fazer.” (BARCELOS, 05).

Neste contexto a Educação Planetária é um processo que permite aos educandos
uma compreensão crítica e global do meio ambiente. Proporcionando desde cedo o
desenvolvimento de uma educação de valores que permita a adoção de posição crítica,
porém participativa, frente às questões relacionadas com a utilização dos recursos
naturais, sendo também um instrumento relevante para o processo de construção de
novas alternativas de desenvolvimento e conservação da diversidade biológica e cultural
do local onde vive, possibilitando uma preservação a nível global.

Sabemos que os sistemas vivos possuem uma quase infinita capacidade de auto–
regulação, o que lhes permite resistir e se adaptar a grandes variações ambientais.
Todavia, não conseguem neutralizar os grandes impactos ambientais provocados pelos
seres humanos. Estes impactos são, sobretudo decorrentes da percepção inadequada que
o ser humano tem em relação ao meio ambiente, haja vista que durante muitos séculos
houve o predomínio de uma concepção de que os recursos ambientais seriam infindáveis,
e de que a natureza enquanto depósito estaria sempre ao nosso dispor. Entretanto, os
impactos ambientais gerados em conseqüência dessa relação não simbiótica,
demonstram justamente o contrário, o que culmina por exigir de nós a busca por novas
posturas, atitudes e comportamentos em relação ao meio ambiente. Onde a Educação
Ambiental desenvolvida a partir da ética planetária, da integridade ecológica e da
ecopedagogia surge como importante instrumento gerador de mudanças e promotor de
ações coletivas, sempre em busca da sustentabilidade. Correspondendo a um processo
educativo permanente, dinâmico, criativo, interativo, com enfoque transdisciplinar e
interdisciplinar, despertando para um grande desafio: criar uma sociedade
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ambientalmente sustentável, onde as aspirações das gerações atuais, não diminuam as
chances das gerações futuras.

A “TAL” SUSTENTABILIDADE

Etimologicamente o termo sustentabilidade vem de sustentar, segurar por baixo,
servir de escora, suportar. Por isso um dos pilares da Ecopedagogia, um de seus
sustentáculos é justamente esse: a sustentabilidade.

Sobre a influência cada vez mais marcante da ideologia capitalista, que nos
envolve e permeia todos os campos do nosso cotidiano, fica difícil falar em
sustentabilidade já que essa requer respeitar, cuidar, compartilhar, buscar harmonia entre
o outro e o eu. Pensando sempre as minhas ações em vista do que essas vão interferir e
afetar a minha vida e a do outro.

Uma educação planetária que procure o conhecimento dessa nova identidade que
é ao mesmo tempo individual e cósmica, é um desafio à nossa prática docente e deve
iniciar-se no mais íntimo do exercício de nossa profissão: a sala de aula. Tratando sempre
com equidade e respeito todas as particularidades de idéias, origens, crenças, etnias e
gênero, características peculiares que compõem o todo com que nos inter-relacionamos.

A Ecopedagogia não se dirige apenas na relação educador-educando, mas sim a
todos os cidadãos do planeta. Estando intimamente ligada ao projeto “utópico” de
mudança nas relações humanas, sociais e ambientais, para a promoção da educação
sustentável: A Ecoeducação. Tendo como base o pensamento crítico e inovador, em suas
versões de formalidade, informalidade e não-formalidade, tendo como objetivo a
formação de cidadãos com consciência local e planetária, valorizando a
autodeterminação de todos os povos e nações.

EDUCAR PARA A ÉTICA PLANETÁRIA E A CIDADANIA

Atualmente muito se tem falado e buscado neste aspecto. Porém, os resultados
são ainda bastante escassos. Educar para a cidadania e a eticidade não pode ser de
modo algum a formação de seres que continuem apenas reproduzindo a mesmice e os
comportamentos que comprovadamente não deram certo. “Desta maneira, o educador já
não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo com o
educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do
processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem”.
(FREIRE, 1987)

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987). Essa educação para a ética e
cidadania deve buscar a formação de um verdadeiro cidadão, apto ao enfrentamento
dos desafios pelos quais passamos, lutando pela construção de uma sociedade menos
desigual e mais global, para no reforço dessa prática diária tornar-se sujeito de direitos e
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também de deveres. Para isso a educação ambiental precisa assumir sua concretude,
deixando de lado sua superficialidade, partindo de exemplos e vivências concretas.

Pensadores como Aristóteles já dizia que todas as atividades humanas aspiram um
bem, dentre os quais o maior é a felicidade. Kant dizia que a ética é fundada na
determinação da vontade, sendo importante a autonomia. No século XX os filósofos
existencialistas pregaram que não se pode existir sem paixão e sem liberdade. Nenhuma
dessas afirmações contêm erro, porque expressam os anseios e os valores de sua época,
sempre em busca da felicidade e da prática do bem, só que às vezes essa busca se torna
uma corrida sem rumo, passando por cima de tudo e de todos. “A base de toda
construção ética, cujo campo é a prática se baseia num pressuposto: a ética surge
quando o outro emerge diante de nós. O outro pode ser a pessoa mesma que se volta
sobre si mesma, analisa a consciência, capta os apelos que nela se manifestam (ódio,
compaixão, solidariedade, vontade de dominação ou de cooperação, sentido de
responsabilidade) e se dá conta de seus atos e das conseqüências que deles derivam”.
(BOFF, 2002).

A ética surge a partir do modo como estabelecemos relações com todos os
diferentes tipos de outros, sabendo ouvi-lo e respeitá-lo. Vendo nele a representação de
uma proposta que reclama de nós um posição que seja responsável. Não ficando
indiferente e nem sendo omisso, dando conta que o que faz de mim um ser ético e a
capacidade de assumir responsabilidades para com o outro e com os meus atos.

A falta de atividades e ações permeadas de coletividade é em si um ato antiético,
egoísta e próprio dessa sociedade globalizada e homogeneizadora, que promove um só
tipo de pensamento e se baseia num só modo de produção (o capitalismo). Tendo como
conseqüência a má qualidade de vida nos âmbitos sociais, culturais e ambientais.

Sendo urgente e necessária a adoção de novos paradigmas como o preceito
ético-ecológico urgente defendido por Leonardo Boff: “Age de tal maneira que tuas ações
não sejam destrutivas da Casa Comum, a Terra, e de tudo o que nela vive e coexiste
conosco. Ou: “Age de tal maneira que tua ação seja benfazeja a todos os seres,
especialmente os vivos. Ou: “Age de tal maneira que permita que todas as coisas possam
continuar a ser, a se reproduzir e a continuar a evoluir conosco”.

Ou então: “Usa e consome o que precisas com responsabilidade para que as
coisas possam continuar a existir, atender às nossas necessidades e as das gerações
futuras, de todos os demais seres vivos, que também junto conosco, têm o direito de
consumir e de viver”.

Essa tese se baseia na ótica da interdependência de todos com todos, lei suprema
do universo, onde diz que ninguém vive fora dessa relação universal e solidária. Relação
esta que permitiu e que garante a diversidade em todos os campos, particularmente o da
biodiversidade.

Fundamentando-se na cooperação, nova ética de convivência que preza a
harmonia, a responsabilidade, o respeito e o cuidado. Orientando-se na defesa da vida e
das relações solidárias e pacíficas entre os seres humanos e com os demais seres da
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natureza. Parafraseando o poeta e cantor Milton Nascimento: “Há que se cuidar do broto
para que a vida nos dê flor e fruto”.

Ao assumirmos um comportamento ético estaremos construindo a cidadania como
forma de compromisso público integrado à cada um, efetivando o ser ético em todas as
suas dimensões.

A EDUCAÇÃO ULTRAPASSANDO OS LIMITES DE UMA TEORIA

Para que a aprendizagem ocorra e seja realidade é necessário que ocorra
primeiramente um envolvimento emocional. Segundo Lev Vygotski, “o saber que não vem
da experiência não é realmente saber”, e que “na ausência do outro, o homem não se
constrói homem”. Fazendo-nos perceber a necessidade vital das relações.

Para o grande pensador e filósofo norte-americano John Dewey, não há
separação entre vida e educação, esta deve preparar para a vida, promovendo seu
constante desenvolvimento, onde as crianças não estão, num dado momento, sendo
preparadas para a vida e, em outro vivendo”.  Por isso a necessidade de uma educação
vivenciada e real, traçada no cotidiano e que possibilite a junção entre a teoria e a
prática para a promoção de ações. O médico e educador belga, Ovide Decroly,
afirmava que as crianças apreendem o mundo com base em uma visão do todo e que o
princípio de que todo o conhecimento evoca outro e assim sucessivamente.

Paulo Freire, o mais célebre educador brasileiro, autor da pedagogia do oprimido,
defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a “ler o mundo” para poder
transformá-lo. Vemos então a partir desses pensadores a necessidade de uma escola viva
e atuante, vendo como “escola”, todos os envolvidos nesse processo de ensinar-
aprender-reaprender, partindo do conhecimento da sua realidade local, para assim poder
reescrever essa realidade transformando-a na busca de um bem comum. Isto é
sustentabilidade.

A criação de instituições capazes de produzir conhecimentos científicos e produtos
tecnológicos, e a difusão em tempo real dessas informações é sem dúvida alguma,
privilégio da sociedade moderna e virtual. O acesso a essa “modernidade” é privilégio de
poucos, porém a exposição aos ônus que porventura advenham do seu uso, esses são
generalizados e coletivizados, não deixando que deles ninguém escape.

Conviver de forma adequada significa incorporar esses instrumentos, colocando-
os a serviço do bem estar de todos, e não se deixando seduzir, dominar e se destruir ou
destruir o outro. A maneira mais viável para que isto ocorra é necessária a construção ou
re(construção) de uma educação realmente humana, libertadora e completa para que
possamos vivenciar esse nosso futuro tão incerto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É consensual que na tangente ao processo de construção de Educação Ambiental,
do ponto de vista epistemológico deve-se buscar a formação de cidadãos aptos a
entenderem a relação homem-natureza de uma outra maneira, diferente ao modo formal
e mecânico. Uma vez que os princípios de Educação Planetária devem ser analíticos em
suas causas e conseqüências atuando em um processo continuo e permanente, atingindo
indivíduos desde a pré-escola e estendendo-se a todas as etapas de sua construção
educacional formal e informal mediado por um educador que utilize a
interdisciplinaridade; com objetivo a analisar os problemas ambientais, examinando as
questões que se relacionam ao meio ambiente, desde uma ótica local, regional, nacional
e global. Buscando a formação de um educando que se atenha aos problemas
ambientais de seu convívio, até problemas mais longínquos.

Deve-se buscar  uma Educação Ambiental que forme um cidadão que ao observar
sua localidade de aprendizagem e vivência, tenha a oportunidade e capacidade de tomar
decisões e aceitar as conseqüências dessa sua relação com o meio ambiente e com  sua
própria comunidade. Que essa Educação Ambiental crie um modelo societário em que o
meio ambiente e o ser humano não sejam concebidos como modelo dicotômico, mais
sim onde um seja a continuação do outro para assim desintegrar aos poucos a visão
servil, de consumo e de dominação total sobre a natureza.

O homem deve então se sentir integrado harmonicamente com esse ambiente,
diferenciando-se do modelo ocidental que impregnou, nas sociedades de
desenvolvimento urbano-industrial, econômico-tecnológico em que os impactos
ambientais causados por esse tipo de sociedade antropocêntrica, se fazem sentir em
todas as partes, nos diferentes localismos mundiais.

Esse modelo social, distancia os seres humanos da natureza, causando a
destruição de ambos. É necessário que se desperte no individuo a necessidade de ação
intencional como participante em sua comunidade e na sociedade em geral, que se
discuta os fenômenos ambientais e sociais, e que não sejam despersonalizados e
alienados em relação à essa temática.

Assim, a Educação Planetária objetiva possibilitar a formação de um cidadão
crítico, com a  formulação de propostas que busquem a superação da crise ambiental
frente aos interesses populares. Um indivíduo que tenha capacidade analítica de observar
diagnosticando os problemas ambientais se atendo a responsabilidade individual frente
às questões ambientais. Dentro do que chamamos modernidade, notar a complexidade
do problema relacional entre homem e natureza e possibilitar o desenvolvimento de seu
sentido critico e de cognição sobre a ética planetária, ressaltando de maneira prática,
através de experiências pessoais, de como construir uma qualidade ambiental dentro de
um contexto real de cada localidade em suas interações sócio-culturais. Que a Educação
Planetária, seja um instrumento de cidadania, tomada por uma consciência de ação
social plena. Que o homem veja o ambiente como espaço comum e público, buscando
assim, uma outra conduta e racionalidade nas suas relações com o meio. Essa é a
sociedade aspirada em que cada individuo coloque em prática essa utopia em constante
construção.
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