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Resumo: A preocupação com a disponibilidade dos recursos naturais para a sobrevivência 

das diferentes espécies vem sendo objeto de estudos especialmente nos últimos anos. Palavras 

de ordem como consciência preservacionista, gestão ambiental e sustentabilidade são 

expressas por diversos segmentos da sociedade atual, pois as alterações provocadas na 

natureza comprometem, em diferentes situações, o equilíbrio cíclico da vida. O presente 

artigo discute a significativa interferência humana nos ecossistemas, especialmente nas 

últimas décadas, alterando a paisagem e comprometendo, muitas vezes, a quantidade e a 

qualidade dos recursos naturais que sustentam a vida. Essa situação tem-se agravado nas 

últimas décadas. Atualmente, vivencia-se uma crise ambiental caracterizada pela produção e 

consumo sem limites, pois o desenvolvimento científico e tecnológico vem contribuindo para 

a sucessão de desequilíbrios ecológicos. Trata-se de uma crise anunciada ambiental, que se 

efetiva como crise socioambiental, porquanto decorrente da relação estabelecida entre a 

sociedade humana e a natureza. Diante desse contexto, salienta-se a necessidade de 

sensibilizar a população da necessidade de conhecer os impactos na sua essência, repensar os 

hábitos de produção e consumo, bem como estabelecer através de atividades concretas novas 

relações, construídas a partir da cooperação, que promovam maior respeito entre os seres 

humanos e destes com o ambiente. O ser humano construiu a relação com a qual convive e só 

ele poderá mudá-la. Nesse sentido, a educação para a sustentabilidade assume papel 

primordial. 
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Abstract:The concern over the availability of natural resources for the survival of different 

species became subject of study, especially in recent years. Key words such as preservationist 

awareness, environmental management and sustainability are expressed by different segments 

of today’s society, because the changes that were brought about nature compromised in 

different situations, the cyclical balance of life. This article discusses the significant human 

interference in ecosystems, especially in recent decades, changing the landscapes and often 

compromising the quantity and quality of natural resources that sustain life. This situation 

has worsened in recent decades. Currently experiencing an environmental crisis 

characterized by the production and consumption without any limit, for the scientific and 

technological development has contributed to the succession of ecological imbalances. This is 

an announced environmental crisis, which is effective as social and environmental crisis, 

given the relationship established between human society and nature. In this context, we 

emphasize the need to raise the awareness over the fact that people need to know about the 

impact in its essence, rethink the habits of production and consumption, and to establish 

concrete activities through new relationships, built on cooperation, to promote greater 
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respect among human beings and between them and the environment. Human beings build the 

relationship in which they live and only they can change it. In this sense, education for 

sustainability is of paramount role. 

 

Keywords: Development. Sustainability. Education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O uso dos recursos naturais pela sociedade supera em 20% as capacidades intrínsecas 

de recuperação e renovação dos mesmos, fazendo com que os problemas se evidenciem cada 

vez mais. A visão antropocêntrica que rege a conduta humana começa a perder força nesse 

início de novo milênio. Partindo-se do pressuposto que a consciência do ser humano se 

constitui nas interações que estabelece consigo, com os outros e com o ambiente, em um 

processo histórico-cultural, é imprescindível, para a superação dos discursos ditos 

ambientalistas e das práticas de Educação Ambiental momentâneas, investir em ações 

construídas coletivamente, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade.                   

Torna-se indispensável promover uma relação ética com a natureza, de modo que as 

pessoas percebam a necessidade de uma mudança nos seus hábitos de consumo, pois os 

recursos da natureza são finitos e interdependentes e a qualidade destes depende, também, da 

nossa ação enquanto cidadãos, habitantes e hóspedes deste Planeta. 

A ética é a reflexão sobre o que convém, tendo como objeto a escolha de uma conduta 

considerada correta. A opção de escolha é condição indispensável ao se tratar de ética, pois 

envolve a liberdade da pessoa decidir e refletir sobre a conduta que ser adequada. Tal escolha 

está alicerçada no tripé: não se prejudicar, não prejudicar o outro e não deixar que o outro o 

prejudique. Isso é condição para que o ser humano possa ser feliz e se realizar, também, como 

integrante de uma sociedade.  

Ao longo da trajetória de vida, desde o início da concepção, o ser humano é hóspede 

na vida. A Terra é a sua casa maior e não lhe pertence. Portanto, quanto maior a consciência 

da pessoa de que o planeta é a grande casa que a hospeda temporariamente, maior a 

probabilidade que ela atue com educação ecológica, com postura ética diante dos recursos 

naturais. Assim sendo, somos visita no planeta, pois a vida circula e permanece; nós é que 

passamos.  

Partindo-se do pressuposto que o ser humano se constitui nas interações estabelecidas 

consigo, com os outros e com o ambiente, num processo histórico-cultural, a efetivação de 

uma nova relação da sociedade e a natureza só acontecerá se os sujeitos sociais interagirem 

entre si, estabelecendo uma nova consciência, ou seja, serem capazes de romper com as 



 

formas tradicionais de ação. Enquanto educadores ambientais, temos o compromisso de 

refundar a sociedade humana, com outros valores e outra percepção sobre si e sobre sua 

relação com a Natureza. E, dessa forma, estaremos cooperando para a recuperação do tempo 

perdido, ou seja, para revertermos os impactos de uma relação desequilibrada dos indivíduos 

entre si e destes com o ambiente. 

 

2 METODOLOGIA E MÉTODOS 

Este estudo configura-se como uma revisão bibliográfica acerca da crise 

socioambiental e os desafios da sustentabilidade. Para Severino (2007, p. 122), a pesquisa 

bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou 

de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. 

Desse modo, buscamos respaldo em diversos autores que tratam da temática central discutida: 

a sustentabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Interferência Humana nos Ecossistemas: Impactos do Consumo no Equilíbrio 

Ambiental 

A intensa interferência humana sobre os ecossistemas altera a paisagem e compromete 

a disponibilidade de recursos naturais, no que tange à quantidade e à qualidade de tais 

recursos. Consequentemente, instaura-se uma crise ambiental, marcada pelo ciclo de produção 

e consumo sem limites, demonstrando o desequilíbrio nas relações estabelecidas entre a 

sociedade humana e a natureza. Esta crise é considerada por Latouche (2009, p. 15-16) como 

um “disparate ecológico”, que evidencia a impossibilidade de um crescimento infinito em um 

mundo finito e a necessidade de substituir a ciência econômica tradicional por uma 

bioeconomia, ou seja, pensar a economia no seio da biosfera. 

Acreditar no crescimento infinito em um mundo finito, conforme alerta Latouche 

(2009, p. 16-18) caracteriza uma sociedade que amarrou seu destino a uma organização 

baseada na acumulação ilimitada. Nessa sociedade, três ingredientes são necessários: a 

publicidade, que cria o desejo de consumir; o crédito, que fornece os meios; e a obsolescência 

acelerada e programada dos produtos, que renova a necessidade deles. 

Ao analisar a postura da sociedade de massas frente à cultura, Hannah Arendt (1972), 

afirma que, a partir da modernidade, os indivíduos, além de transformar os objetos culturais 

em mercadorias, os consomem. Este tipo de sociedade não tem necessidade cultura, mas de 



 

lazer e entretenimento. Os produtos da indústria de diversão são consumidos como quaisquer 

outros bens de consumo, como mera ocupação do tempo livre. Tais produtos não constituem 

objetos culturais, posto que não são capazes de suportar o processo vital e assegurarem sua 

durabilidade/permanência no mundo. 

No que respeita à sobrevivência da cultura, decerto ela está menos ameaçada por 

aqueles que preenchem o tempo livre com entretenimento do que por aqueles que o ocupam 

com fortuitas artimanhas educacionais para melhorar sua posição social. Quanto à 

produtividade artística, não deve ser mais difícil resistir às maciças tentações da cultura de 

massas do que evitar as tentações mais sofisticadas e o alarido ainda mais insidioso dos 

esnobes cultivados na sociedade refinada (ARENDT, 1972, p. 259). 

Conforme a visão arendtiana, a sociedade, devido a seus enormes apetites e ao 

desaparecimento dos produtos de consumo, exige da indústria de entretenimentos a rápida 

produção de novas mercadorias. Por isso, os produtores dos meios de comunicação de massa 

procuram na cultura passada e presente materiais aproveitáveis, que não pode ser fornecido tal 

qual é; deve ser alterado para se tornar entretenimento, deve ser preparado para consumo 

fácil. 

[...] O fato é que uma sociedade de consumo não pode, absolutamente, saber como 

cuidar de um mundo e das coisas que pertencem de modo exclusivo ao espaço das 

aparências mundanas, visto que uma atitude central ante todos os objetos, a atitude 

do consumo, condena à ruína tudo em que toca (ARENDT, 1972, p. 264). 

 

Em decorrência disso, presenciamos o desmoronamento do mundo comum, que nos 

vincula uns aos outros e ao mundo, em função do predomínio da atitude de consumo e do 

desinteresse pela política. Como explica Correia (2008), o consumidor é o avesso do cidadão. 

 

A vitória do animal laborans traduz a vitória da condição natural de vivente 

sobre qualquer outra condição da existência humana. Na história do pensamento 

político pré-moderno, jamais se concebeu a possibilidade de nos convertermos em 

meros animais vivos, incapazes de uma existência política que seja mais que a 

gestão do contentamento animal. Na modernidade, assim pensa Arendt, o modo de 

vida do consumidor venceu, e mesmo o juízo mais pessimista sobre as implicações 

políticas de tal vitória dificilmente será um exagero. Se algum dia o animal laborans 

puder enfim saltitar desimpedido, após tudo apequenar e condenar à ruína, e se for 

completa a vitória da saciedade sobre a felicidade pública, da mera fruição da vida 

biológica sobre a inquietação com a finitude ou sobre o desejo de imortalidade – 

que, para os antigos, junto ao desejo de confirmar-se como livre na ação junto aos 

outros, era a razão do engajamento na vida política –, a derrota da política será 

talvez também completa (CORREIA, 2008, p. 61-63). 

 

A moderna equiparação entre felicidade e saciedade leva os indivíduos a justificar a 

destruição da cultura e a recusa em assumir a responsabilidade pelo mundo. O homem 

moderno não se sente responsável pela preservação da cultura e do espaço comum às 



 

múltiplas gerações. A vitória do animal laborans
5
 é explicada por Arendt (2010, p. 402) pela 

necessidade de „laborar‟ para assegurar a vida individual. Tudo aquilo que não fosse 

necessário e não exigido pelo metabolismo da vida com a natureza, era supérfluo ou só 

poderia ser justificado em termos de alguma peculiaridade da vida humana em oposição à 

vida animal.  

Diante desse contexto, faz-se necessário sensibilizar a população quanto à necessidade 

de conhecer os impactos na sua essência, repensar os hábitos de produção e consumo, bem 

como estabelecer através de atividades concretas novas relações, construídas a partir da 

cooperação, que promovam maior respeito entre os seres humanos e destes com o ambiente. 

O ser humano construiu a relação com a qual convive e só ele poderá mudá-la.  

 

Educação, Ética e Sustentabilidade 

 

Por meio de um processo educativo voltado à reflexão e à assunção de 

responsabilidades coletivas pelo mundo, torna-se possível sensibilizar os indivíduos para o 

estabelecimento de relações racionais com o ambiente, evitando a degradação ambiental e o 

desperdício de recursos naturais, tendo em vista que a atitude consumista compromete a 

capacidade intrínseca de recuperação e renovação destes recursos. 

Vasquez (1999, p. 24) apresenta uma reflexão sobre o conceito etimológico da palavra 

ética, de origem grega: “Ethos, que significa modo de ser, caráter enquanto forma de vida do 

homem”. Seguindo este conceito, a Educação Ambiental articulada à educação para o 

desenvolvimento sustentável, pode promover o estabelecimento de uma relação ética com a 

natureza, a partir da qual os indivíduos constatem a necessidade de alteração dos hábitos de 

consumo, dada a finitude dos recursos naturais e a relevância destes para a qualidade de vida 

no Planeta. 

A ética nas relações entre indivíduos e ambiente pode ser decisiva para o 

desenvolvimento de estratégias voltadas ao consumo sustentável, descrito pela 

UNESCO/UNEP (2002) como resultante de um estilo de vida sustentável, em que são criados 

grupos e redes de consumo responsável, trocando ideias, otimizando energias e descobrindo a 

“aldeia global”. 
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Gadotti (2008, p. 46) assinala a necessidade de ampliação dos entendimentos acerca da 

sustentabilidade, percebendo-a como equilíbrio do ser humano consigo mesmo e com o 

planeta, e, mais ainda, com o próprio universo. Para o autor, a sustentabilidade que 

defendemos refere-se ao próprio sentido do que somos, de onde vivemos e para onde vamos, 

como seres humanos. 

A categoria sustentabilidade deve ser associada à planetaridade, isto é, uma 

visão da Terra como um novo paradigma. Complexidade, holismo, 

transdisciplinaridade aparecem como categorias associadas ao tema da 

planetaridade. Que implicações tem essa visão de mundo sobre a educação? O tema 

remete a uma cidadania planetária, à consciência planetária. Uma cultura da 

sustentabilidade é também, por isso, uma cultura da planetaridade, isto é, uma 

cultura que parte do princípio de que a Terra é constituída por uma só comunidade 

de humanos, os terráqueos, e que são cidadãos de uma única nação (GADOTTI, 

2008, p. 47). 

 

Os compromissos da educação com uma cultura da sustentabilidade demonstram a 

responsabilidade por buscar a qualidade de vida não apenas para a presente, mas também para 

as futuras gerações. Dessa forma, os fundamentos de uma cultura da sustentabilidade 

contrariam a lógica do consumo exacerbado e da acumulação, ligando-se a modos de vida 

pautados na ética, na solidariedade, no uso consciente e responsável dos recursos naturais e na 

participação ativa nos assuntos de interesse coletivo. 

A planetaridade, assim como concebe Gadotti (2008), perpassa as propostas 

educativas, posto que é indispensável que os indivíduos desenvolvam a noção de 

pertencimento do planeta. Sentir-se pertencente ao mundo supõe responsabilizar-se por seus 

rumos, ou seja, assumir seu papel de cidadão, responsável junto aos demais pela permanente 

qualificação das relações entre a sociedade humana e o ambiente. 

Edgar Morin (2002) propõe uma educação que promova o despertar de uma 

consciência planetária formando cidadãos que saibam conviver na Terra-Pátria. Para tanto, 

torna-se necessário religar os saberes e reformar o pensamento, pois, segundo o autor: “é 

preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. 

É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no 

sentido originário do termo complexus: o que é tecido junto” (MORIN, 2002, p. 89). 

A educação capaz de fomentar a cultura da sustentabilidade supera, necessariamente, o 

ensino fragmentado, que separa os objetos do contexto e as disciplinas umas das outras, posto 

que tal separação é incapaz de captar “o que está tecido em conjunto”, isto é, o complexo. Isso 

porque, o principal objetivo do processo educacional deve ser, conforme Morin (PENA-

VEGA, A.; ALMEIDA, C. e PETRAGLIA, I. 2001), o de formar cidadãos capazes de 

enfrentar os problemas do seu tempo; assumir o passado cultural e civilizar o presente; bem 



 

como promover a reorganização do saber, para pensar a complexidade, os problemas da 

humanidade na era planetária. 

A experiência de escolarização precisa, portanto, oportunizar a construção do 

conhecimento a partir de práticas interdisciplinares, por meio das quais se construa a 

autonomia intelectual articulada à análise crítica da realidade do contexto de inserção, ou seja, 

é preciso que os educandos aprendam a aprender e utilizem as aprendizagens como 

oportunidades de compreender de modo aprofundado a realidade vivida, comprometendo-se 

com o seu meio e com os outros. Nesse sentido, Paulo Freire defende o ensino atrelado à 

pesquisa: 

[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continua buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade (FREIRE, 2003, p. 29). 

 

A prática da pesquisa contribui para que os indivíduos percebam a si próprios como 

seres complexos, constituídos por múltiplos aspectos, enquanto cidadãos sociais, culturais e 

terrestres, resguardando o nosso direito e a nossa possibilidade de intervenção, transformação, 

emancipação e reconstrução. A formação, não pode, portanto, negligenciar a questão da 

cidadania. 

Por esta razão, Morin (2002) compreende que o papel de uma educação que se 

pretende complexa, ética e solidária relaciona-se com a cidadania e com a formação da 

consciência planetária. Tal proposta educativa investiga os novos paradigmas mediante o 

questionamento de padrões e modelos reducionistas e fragmentados tão comuns no século 

XIX. Isso supõe, também, repensar a própria organização escolar, com seu sistema disciplinar 

e compartimentalizado em áreas, cursos e departamentos. É preciso articular e contextualizar 

as diferentes áreas em busca da emancipação do sujeito. Segundo o autor, a escola não pode 

desconsiderar que o homo sapiens é também ludens, faber e demens. Ele precisa brincar, 

aprimorar seu poder criador, seu senso estético e crítico, sua capacidade de introspecção e sua 

sensibilidade. Só assim pode mais e melhor desenvolver sua auto-ética para a construção de 

um planeta mais justo, igualitário e solidário para si mesmo e para os outros.  

O ideal democrático de uma cidadania exige iluminar problemas e conectar saberes. 

Por isso, um dos desafios a ser enfrentado pelo pensamento pedagógico é a formação do 

cidadão, pois, conforme Sacristán (1998, p. 18), a escola precisa oportunizar aos indivíduos 

em formação, o contato com visões sintéticas dos problemas, refletindo criticamente sobre 



 

elas, a partir do conhecimento construído em sala de aula, na busca conjunta por soluções para 

estes problemas. Assim, a reunião das contribuições das áreas do conhecimento num processo 

de elaboração do saber, propicia a compreensão da realidade, descobrindo potencialidades e 

alternativas de se atuar sobre ela, objetivando sua transformação a partir dos paradigmas de 

igualdade, fraternidade, solidariedade e desenvolvimento sustentável e humanizado. 

O conhecimento deve certamente utilizar a abstração, mas procurando 

construir por referência do contexto. A compreensão dos dados particulares 

necessita da ativação da inteligência geral e a mobilização dos conhecimentos de 

conjunto. Marcel Mauss dizia: “É preciso recompor o todo”. Acrescentemos: é 

preciso mobilizar o todo. Certamente, é impossível conhecer tudo do mundo, bem 

como apreender suas transformações multiformes. Mas, por mais aleatória e difícil 

que seja o conhecimento dos problemas-chave do mundo deve ser perseguido sob 

pena da imbecilidade cognitiva (MORIN, 2000, p. 207-208). 

 

 O conhecimento construído precisa articular os aspectos político, econômico, 

antropológico e ecológico. Dessa maneira, ao organizar e sistematizar as informações a 

respeito da realidade do mundo, os indivíduos podem ampliar as suas possibilidades de 

compreensão, mantendo a necessária flexibilidade e abertura às novas ideias. Assim torna-se 

possível realizar o ideal apontado por Morin como uma necessidade social irrefutável: formar 

cidadãos aptos a compreenderem e a enfrentarem os problemas de seu tempo. 

O século XX apresentou como paradoxo a produção de grandes avanços em 

todas as áreas do conhecimento científico em todos os campos da técnica 

acompanhada pela produção de nova cegueira para os problemas globais, 

fundamentais e complexos, gerando ilusões, mesmo entre os cientistas, técnicos e 

especialistas. O desafio do século XXI é emancipar-se do controle da racionalidade 

mutilada e mutiladora, para que a mente humana possa controlá-la. Não se trata de 

abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das totalidades, nem da 

análise pela síntese; é preciso conjugá-las. Existem desafios da complexidade com 

os quais os desenvolvimentos próprios de nossa era planetária nos confrontam 

inelutavelmente. A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, 

centrado na condição humana. Estamos na era planetária, devendo reconhecermo-

nos em nossa humanidade comum e ao mesmo tempo reconhecer a diversidade 

cultural inerente a tudo que é humano (MORIN, 2002, p. 85). 

 

Com efeito, a educação, desde a escola básica até a universidade, trabalhando a partir 

de uma perspectiva interdisciplinar, promove a interligação dos conhecimentos oriundos das 

ciências naturais, a fim de situar a condição humana no mundo, dos conhecimentos derivados 

das ciências humanas para colocar em evidência a multidimensionalidade e a complexidade 

humana, bem como integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das 

humanidades, não somente a filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia, as artes. 

Tendo em vista a missão primordial do ensino é de proporcionar o aprender a religar e 

problematizar, defendida por Edgar Morin, constatamos que a construção de uma educação 

voltada à sustentabilidade demanda a ressignificação das práticas pedagógicas, atentando para 



 

o pensar crítica, para o diálogo e a busca pelo discernimento, bem como para a assunção de 

responsabilidades coletivas pelo mundo. Como destaca Martinazzo (2004, p. 17): 

[...] a proposta de Morin de reformar o ensino educativo e a reforma do ensino 

educativo para reformar o pensamento, é fundamental para uma reestruturação de 

nossas práticas pedagógicas e, igualmente, demais práticas sociais. É, sem dúvida, 

ponto de partida e ponto de chegada de uma forma de pensar e de agir que nos 

permitirá ser concidadãos em nossa Terra-Pátria. 

 

Martinazzo (2004, p. 108) lembra que o pensar e o agir complexos requerem uma 

reforma radical do pensamento, como condição para a concidadania na Terra-Pátria, e, 

destaca, também, que é preciso estabelecer uma política do homem planetário, a partir da qual 

seja garantida a hominização na humanização, resgatando valores e desenvolvendo relações 

baseadas na ética e na solidariedade. Tudo isso pressupõe a reforma do método, do 

pensamento e do “ensino educativo”. 

Construir e operacionalizar uma proposta educativa alicerçada nos princípios da 

sustentabilidade implica problematizar nossa postura diante do conhecimento, substituindo o 

pensamento simplificador e fragmentado pelo pensamento complexo, capaz de apreender as 

peculiaridades do contexto em que nos inserimos e do momento sóciocultural vivenciado, 

primando pela religação dos saberes enquanto possibilidade de ressignificação do ensino e da 

aprendizagem.  

 

 

Ensinar a amar e cuidar do mundo: por uma educação para a sustentabilidade 

 

Correia (2007, p. 69-70) afirma que, “em última análise, o mundo humano é sempre 

produto do amor mundi do homem, um artifício humano cuja imortalidade potencial está 

sempre sujeita à mortalidade daqueles que o ergueram e à natalidade daqueles que chegam 

para viver nele”. Nesse sentido, a noção arendtiana de amor mundi relaciona-se com a 

pluralidade e com a assunção da responsabilidade pelo mundo comum. 

O amor mundi trata o mundo que se forma como tempo-espaço, assim que os 

homens estão no plural [...], em que construímos nossas casas, nos instalamos, 

querendo deixar algo permanente. O mundo ao qual pertencemos, porque somos no 

plural, em que permanecemos eternamente estrangeiros porque somos no singular, 

cuja pluralidade, e somente ela, nos permite estabelecer nossa singularidade 

(ALMEIDA, 2009, grifos da autora). 

 

O amor mundi constitui-se como uma aposta no mundo, não resultante de um impulso 

natural, e sim enquanto uma escolha baseada num livre julgamento. Assim, mesmo havendo 

fatos incompreensíveis e carecendo de perspectivas concretas de mudança, não podemos abrir 

mão do mundo, o único espaço em que podemos nos revelar plenamente como pessoas, 



 

espaço eminentemente humano e, por isso, potencialmente livre (ALMEIDA, 2012, p. 227-

230). 

Constatando que o amor mundi implica, portanto, o reconhecimento e a admiração 

pelo legado constituído pela humanidade, demonstrados pela opção de fazer parte, de 

pertencer a este tempo-espaço, podemos indagar: é possível ensinar a amar o mundo? 

Acreditamos que sim e que esta é, em grande medida, a tarefa primordial da escola. 

Conforme Maria de Fátima Simões Francisco (2007, p. 35), “tal relação se dará, primeiro, no 

sentido de preservar o tesouro das gerações passadas, isto é, no sentido de a geração do 

presente tomar o cuidado de trazer a esse mundo sua novidade sem que isso implique a 

alteração, até ao não reconhecimento, do próprio mundo, da construção coletiva do passado”. 

O cuidado relaciona-se com a possibilidade de renovar o mundo sem desconsiderar o legado 

recebido das gerações anteriores. Para isso, é preciso, inicialmente, desenvolver o apreço por 

este legado, percebendo seu significado e a relevância.  

A educação comprometida com o mundo baseia-se na convicção de que podemos 

contagiar as novas gerações com o amor mundi, sendo este demonstrado pelo professor a 

partir de seus exemplos e das histórias que conta a respeito do mundo compartilhado pelos 

homens, nos diferentes momentos históricos. 

Assim sendo, os exemplos e testemunhos de um educador que se sente vinculado ao 

mundo e é capaz de comprometer-se com as presentes e futuras gerações tornam-se os 

fundamentos para que os educandos estabeleçam sua pertença ao mundo, encontrando neste 

espaço fatos, linguagens e experiências repletas de sentido, superando a condição de 

estranhos, de forasteiros, assumindo também as responsabilidades por este espaço-tempo 

partilhado. 

Da mesma forma que Arendt, Freire (1987, p. 80) considera o amor ao mundo 

imprescindível, afirmando que: “se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os 

homens, não me é possível o diálogo”, reforça a centralidade do amor ao mundo, pois este é o 

elemento que coloca os homens em relação, como palco de ações e palavras, onde estes 

interagem, e, por tal razão, deve ser constantemente motivo de reflexão e de debate, numa 

perspectiva de adequação às experiências humanas. 

Na concepção freiriana, a relação homem-mundo vincula-se com a liberdade e a 

educação tem papel significativo no estabelecimento do equilíbrio nestas relações. Para Freire 

(1994, p. 28-29): “[...] a educação precisa tanto da formação técnica, científica e profissional 

quanto do sonho e da utopia”. A escola, ao possibilitar a inserção na cultura, permite aos 



 

indivíduos encontrar seu lugar de pertencimento ao mundo, reconhecendo-se como sujeito em 

interação com os outros e corresponsável pelos rumos do mundo.  

 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma 

relação horizontal, em que a confiança de um pelo no outro é consequência óbvia. 

Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse 

esse clima de confiança entre seus sujeitos. [...] Se a fé nos homens é um dado a 

priori do diálogo, a confiança se instaura com ele. A confiança vai fazendo os 

sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo (FREIRE, 

1987, p. 81-82). 

 

 Em sala de aula, as relações dialógicas entre professor e educandos, possibilitam a 

pronúncia do mundo, ao oportunizar a partilha de visões de mundo, de linguagens e de 

experiências múltiplas. O professor testemunha diante dos alunos suas percepções e seus 

ideais com relação ao mundo, habilitando-os a também refletirem e opinarem sobre este 

espaço, no qual se desenrola a vida. 

 Freire (1987, p. 82) compreende o diálogo como mobilizador do pensar verdadeiro, 

crítico e que não aceita a dicotomia mundo-homens. Trata-se de um pensar que percebe a 

realidade como processo, como devir, como um convite à ação transformadora, como 

possibilidade, sem negar ou temer os riscos da temporalidade. O pensar crítico propõe a 

superação do pensar ingênuo, compartilhando formas distintas de pensar, por meio do 

diálogo, aprofundando e ampliando as percepções pela consideração das múltiplas formas de 

entendimento. 

 O amor ao mundo – ou amorosidade – constitui-se como elemento central numa 

proposta de educação voltada à sustentabilidade, a qual, de acordo com Gadotti (2008, p. 66), 

não se preocupa apenas com uma relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido 

mais profundo do que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana. 

 A educação pautada na sustentabilidade planetária organiza-se em dois eixos 

complementares: 

- sustentabilidade ecológica, ambiental e demográfica (recursos naturais e 

ecossistemas), que se refere à base física do processo de desenvolvimento e com a 

capacidade da natureza de suportar a ação humana, com vistas à sua reprodução e 

aos limites das taxas de crescimento populacional; 

- sustentabilidade cultural, social e política, que se refere à manutenção da 

diversidade e das identidades, diretamente relacionada com a qualidade de vida das 

pessoas, da justiça distributiva e ao processo de construção da cidadania e da 

participação das pessoas no processo de desenvolvimento (GADOTTI, 2008, p. 67). 

 

 O primeiro eixo relaciona-se com a natureza e o segundo com a sociedade, integrando-

se na constituição de uma mentalidade/consciência ecológica e no comprometimento em torno 

de um futuro sustentável. Desse modo, esta proposta extrapola a discussão teórica, 



 

envolvendo os conhecimentos ligados ao ambiente, à economia e à sociedade, bem como 

ocupando-se de atitudes, perspectivas e valores que orientam e impulsionam as pessoas a 

viverem mais sustentavelmente suas vidas (GADOTTI, 2008, p. 68). Com isso, espera-se 

promover a superação da irresponsabilidade, da lógica da competitividade e da acumulação 

capitalista, em favor do desenvolvimento da solidariedade, da vivência de valores e de 

princípios éticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar e propor uma educação para a sustentabilidade implica transformar os 

currículos escolares, a partir da inclusão de princípios pedagógicos, saberes e valores de uma 

cultura da paz e da sustentabilidade, comprometida com o futuro. Gadotti (2008, p. 74) sugere 

que estes princípios contemplam: - educar para pensar globalmente; - educar os sentimentos; - 

ensinar a identidade terrena; - formar para a consciência planetária; - formas para a 

compreensão; - educar para a simplicidade voluntária e para a quietude. 

Com base nestes princípios, podemos apostar em uma educação mobilizadora do amor 

pelo mundo, expresso no compromisso com as presentes e as futuras gerações, na busca 

coletiva pela solução das problemáticas vivenciadas pela população e na adoção de um estilo 

de vida sustentável, evitando-se o uso irracional dos recursos naturais. 

A sustentabilidade, portanto, incorpora os saberes da biologia, da economia, da 

ecologia e das demais áreas, para a compreensão das relações que mantemos com nós 

mesmos, com os outros e com a natureza. Por isso, a educação para a sustentabilidade envolve 

além dos aspectos cognitivos e da formação intelectual, os fatores histórico-culturais, afetivos 

e sociais, contemplando os ideais democráticos de conexão, escolha, responsabilidade, 

decisão, iniciativa, igualdade, biodiversidade, classes, etnicidade e gênero, como defende 

Gadotti (2008, p. 78). 

Esta posição é corroborada por Tomasi e Araújo (2004, p. 137), quando afirmam: 

 

É impensável uma ação educativa capaz de contribuir para a constituição de 

um cidadão consciente de suas potencialidades, comprometido com a performance 

organizacional, com a vida e com o bem-estar da sociedade, na qual está inserido. 

[...] as atividades mediadas e as relações humanas, somadas às suas condições de 

existência e historicidade, desempenham um papel importante na 

constituição/formação da consciência humana. 

 



 

Em conformidade com o posicionamento das autoras, observamos que a educação 

desempenha um importante papel na (re)construção do conhecimento dos sujeitos sociais, 

especialmente no que diz respeito à preservação dos recursos naturais. Cumpre aos 

educadores, portanto, sensibilizar as novas gerações para o cuidado com o mundo, adotando 

medidas simples, porém imprescindíveis como: eliminar o desperdício de alimentos, reduzir a 

queima de combustíveis fósseis e substituir economias de produtos por serviços, são algumas 

das medidas simples sugeridas para reduzir os gastos de recursos naturais sem diminuir a 

prosperidade de seus cidadãos.  

Assim, o grande desafio é de contribuir na formação de uma postura ética, capaz de 

promover a construção de um modelo de sustentabilidade que não exaure os recursos naturais 

e respeite os limites e a capacidade dos ecossistemas, corroborando para o desenvolvimento 

sustentável, tão necessário para a continuidade da vida no Planeta. Sustentabilidade é, 

portanto, saber o que usar, quando usar e como usar; é uma questão de cuidado, uma questão 

de educação. Quem ama, respeita! Quem respeita, preserva! 
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