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(Paulo Freire) 
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RESUMO 

 
     O objetivo principal deste estudo, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Univali, junto ao Grupo de Pesquisa Educação Estudos Ambientais e 
Sociedade, foi compreender como, diante dos desafios da sociedade de consumo e 
frente às consequências socioambientais da crise ecológica, um grupo de jovens 
catequisandos percebe os valores relacionados com as dimensões da sustentabilidade. A 
fundamentação teórica foi centrada em aspectos da Teologia cristã, a partir da Bíblia, e 
em autores como Félix Guattari (1993), Leonardo Boff (1999, 2008, 2009), Edgar 
Gaudiano e Katra (2009), Barra (2000), Enrique Leff (2010), Annie Leonard (2011), e 
documentos como a Carta da Terra, dentre outros. Na questão dos valores destacam-se 
os políticos, estéticos, cívicos ou morais e os religiosos ou teológico-espirituais, além 
dos ambientais. O caminho metodológico utilizou a abordagem qualitativa do tipo 
participante. Foi realizada uma oficina pedagógica, em que se utilizou parte do material 
pedagógico multimídia “Educação Ambiental. As dimensões da sustentabilidade” 
(GUERRA e FIGUEIREDO, 2011). Os dados foram coletados utilizando questionários 
com questões abertas e fechadas, um teste sobre consumo e a produção de narrativas 
sobre a experiência vivenciada por um grupo de 18 jovens e uma catequista da Crisma 
da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Bairro de Canasvieiras, na cidade de 
Florianópolis (SC). Para a análise dos dados foram utilizados: Análise de conteúdo 
(TRIVIÑOS, 1987) das respostas dos questionários e produções na Oficina e análise 
parcial das narrativas produzidas pelo grupo (MORAES e GALIAZZI, 2011). 
Verificou-se que os jovens identificam com clareza e questionam a realidade da crise 
ambiental, e não se encontram alienados das discussões sobre sustentabilidade, local e 
planetária. As produções dos grupos e discussões na Oficina Pedagógica não se 
resumiram à dimensão ecológica da sustentabilidade, mas também destacaram questões 
relacionadas à sustentabilidade social e territorial. Percebeu-se o desenvolvimento de 
atitudes, princípios e valores morais e espirituais da Teologia Cristã, bem como os 
valores ambientais direcionados às mudanças nos estilos de vida e de consumo 
responsável, com base no desenvolvimento de uma ética ambiental, o que nos leva a 
refletir sobre a importância de educar em valores ou para valores. 
 
 
Palavras chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, Valores, Meio Ambiente.  
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ABSTRACT 
 

 The main objective of this study, which was developed in the Post Graduate Program 
in Science Education at Univali, together with the Environmental Education Studies 
Research and Society Group was to comprehend how, in face of the challenges of the 
society of consumption and in face of the social-environmental consequences of the 
ecological crisis, a group of Bible study students perceive the values related to the 
dimensions of sustainability. The theoretical basis was focused on aspects of the 
Christian Theology, based on the Bible, and on authors such as Félix Guattari (1993), 
Leonardo Boff (1999, 2008, 2009), Edgar Gaudiano and Katra (2009), Barra (2000), 
Enrique Leff (2010), Annie Leonard (2011) and documents such as the Letter to Earth, 
among others. Within the issue of values the political, aesthetic, moral and religious or 
theological-spiritual ones stood out, besides the ecological ones. The methodological 
path used was the qualitative participative approach. A pedagogical workshop was 
conducted, where part of the multimedia pedagogical material “Environmental 
Education. The dimensions of sustainability” (GUERRA e FIGUEIREDO, 2011) was 
used. The data was collected using questionnaires with closed and open questions, a test 
about consumption and the production of narratives about the experiences of a Bible 
study teacher and 18 teenagers of the Our Lady of Guadalupe Parish of Canasvieiras, 
Florianópolis, SC. For the analysis of the data the following methods were used: 
Content analysis (TRIVIÑOS, 1987) of the answers of the questionnaires and 
productions of the workshop and partial analysis of the narratives produced by the 
group (MORAES e GALIAZZI, 2011). It was verified  that the teenagers relate clearly 
and question the reality of the environmental crisis and are not alienated from the 
discussions about sustainability, both locally and in terms of the planet. The productions 
of the groups and discussions in the Pedagogical Workshop were not reduced to the 
ecological dimension of sustainability, but also issues related to the social and territorial 
sustainability. It was perceived that the development of attitudes, principles and moral 
and spiritual values of the Christian Theology, as well as environmental values directed 
to the changes in lifestyles and of responsible consumption, based on the development 
of an environmental ethics, which leads us to reflect about the importance of educating 
with  or for the formation of values. 
 
 
Key words: Environmental Education, Sustainability, Values, Environment.  
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                                   INTRODUÇÃO 
 
No ano de 1998, tornei-me sacerdote na cidade de Brusque, no estado de Santa 

Catarina e, a partir desse momento, integrei-me à Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus, cujos membros atuam em diversos países do mundo.  

Como sacerdote, atuei em diversas cidades. Na cidade de Brusque (SC), prestei 

assistência a mais de vinte comunidades1, constituídas por uma população com nível 

cultural elevado e um padrão de vida de classe média baixa. Ali, observei que a maioria 

das famílias trabalhava nas indústrias têxteis e parecia que tinham o hábito de jogar seus 

resíduos nos rios. Isso, talvez aliado ao fato de que essas comunidades não realizavam 

coleta seletiva, nem mesmo havia ali, na época, saneamento básico, levou-me à reflexão 

sobre as nossas preocupações e compromissos com as questões ambientais.  

Na cidade de Tuparendi (RS) atendi trinta comunidades que apresentavam um 

nível cultural diferente do de Brusque. Eles sobreviviam da suinocultura, em uma região 

de predominância agrícola, com problemas ambientais graves como, por exemplo, o uso 

indiscriminado de pesticidas e outros produtos agrícolas, que eram jogados nos rios ou 

estocados de forma imprópria, afetando a biodiversidade local. Notei que esses 

problemas nem sempre eram percebidos pelas pessoas, que estavam mais preocupadas 

com a sobrevivência e o lucro de suas atividades do que com as questões ambientais. 

Com isso, o uso inadequado de pesticidas e de máquinas agrícolas poluíam a atmosfera, 

exauriam o solo, e a energia elétrica, usada nos galpões de silagem noite e dia, causava 

danos ao meio ambiente.  

No período de 2001 a 2004, me especializei em Filosofia, na Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), com a finalidade de 

continuar estudando para, futuramente, fazer o mestrado. 

Em 2005, fui transferido do Rio Grande do Sul para o município de Santa Luzia 

no Maranhão. Fui para auxiliar em duzentas comunidades carentes, onde a maioria das 

famílias dependia do Programa Bolsa Família, do Governo Federal e da monocultura, 

resultando em uma vida de extrema miséria. As famílias viviam em casas fabricadas de 

um barro especial e sem acesso à energia elétrica. Nessa comunidade, a agricultura era 

desenvolvida em precárias condições, pois não existiam tecnologias e conhecimentos 

                                                 
1 Comunidade: para a Igreja Católica significa grupo de pessoas, ao derredor de uma pequena igreja 
(capela), sendo a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe composta de doze delas. 
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que pudessem auxiliar o pequeno agricultor nas práticas de cultivo do solo. Talvez por 

isso eles ainda mantinham a prática de queimar as matas, para depois fazer o plantio. 

A água consumida pela população era retirada dos igarapés ou armazenadas das 

chuvas e guardadas em caixas de fibras ou outros reservatórios, inclusive muitos já 

contaminados com larvas de Aedes aegypti, transmissor da dengue. As pessoas 

tomavam banho nos igarapés ou em pequenos rios. Não havia sistema de saneamento 

básico e nas residências não existiam banheiros. O local utilizado para defecar era a 

mata amazônica. Desse modo, o lençol freático era contaminado, o que ampliava a 

ocorrência de muitas doenças. 

No ano de 2006, fui designado para trabalhar em Curitiba (PR), uma nova 

realidade, consideravelmente distinta da vivida em Santa Luzia, haja vista que a capital 

paranaense detém o título de “capital ecológica”. No entanto, ali também percebi muitas 

controvérsias ambientais e contradições quanto às representações de meio ambiente e de 

Educação Ambiental. Embora o cuidado com o meio ambiente estivesse presente nos 

discursos oficiais, as políticas públicas não se concretizavam. Na maioria das praças não 

havia banheiros, água potável e lixeiras. As árvores plantadas sofriam constantes atos de 

vandalismo e a população não colaborava.  Para mim, isso sugeria a necessidade de 

investimentos na área da educação ambiental  com a população.  

Nas visitas que realizava as casas das famílias na favela, verifiquei a falta de 

infraestrutura e percebi que alguns rios, além de poluídos, eram depósitos de descarte de 

diversos objetos (armários, camas, fogões, sofás, etc.), jogados pelos próprios 

moradores, como se isso fosse algo “normal”. 

Em contraposição com a realidade dessa problemática socioambiental, os 

shoppings da cidade estavam geralmente lotados de adultos e jovens e esses, 

especialmente, levados pelo consumo exacerbado. Nessa Curitiba, da classe média e 

alta, atualmente o trânsito segue caótico pelo excessivo volume de carros em circulação, 

quase todas as indústrias continuam crescendo de forma desregrada, poluindo o meio 

ambiente com resíduos descartados na beira das estradas, e a fumaça das chaminés - 

sem filtragem - e dos escapamentos dos veículos continua sendo lançada na natureza. 

 Em 2009 sai de Curitiba e, desde então, trabalho na Paróquia Nossa Senhora de 

Guadalupe, no bairro de Canasvieiras, em Florianópolis (SC), onde presto assistência 

pastoral a doze comunidades. As famílias sobrevivem da piscicultura, da exploração do 

turismo (e dos turistas) e de trabalhos de economia informal.  
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Na temporada de verão, com a presença de turistas há um aumento significativo 

da população. Muitas pessoas vêm passar as férias de verão na praia e, com isso, a 

comunidade sofre grande modificação. Família com alto poder aquisitivo, ostentando 

luxo e riqueza, vem em busca de lazer e conforto. Isso causa mudança no cenário social 

e econômico, contrastando com a falta de infraestrutura básica no bairro, as praias sujas, 

águas impróprias para banho, lixo jogado nas ruas, jovens no consumo, shoppings 

lotados, engarrafamentos constantes, falta de caminhões para fazer a coleta seletiva e 

supermercados distribuindo sacolas plásticas sem ponderação.   

No inverno, surge um novo cenário. A presença de turistas é mínima e a 

população se restringe aos “nativos” da ilha e algumas pessoas idosas aposentadas que 

optam por morar na praia ou aquelas que estão apenas de passagem buscando um pouco 

de lazer. O bairro fica em situação de abandono pelo poder público. O serviço de 

limpeza urbana não se realiza da mesma forma, a vegetação cresce e a sujeira se 

acumula.  Os animais, também, sofrem o impacto do término da temporada, visto que 

muitos deles são abandonados após esse período, o que causa problemas com zoonoses, 

entre outros. Talvez, por falta de conservação e manutenção da infraestrutura básica, 

quando vem a época das chuvas, estas carregam o lixo que entope os bueiros e, 

consequentemente, as enxurradas invadem as casas e os prédios, produzindo uma 

catástrofe ambiental, como a que aconteceu no último mês de fevereiro de 20112.  

A meu ver, todas essas modificações, geradas pelas atividades antrópicas, 

fragilizam o ambiente natural e afetam as comunidades de Canasvieiras e todas as 

comunidades pelas quais passei em minha vida sacerdotal. 

Assim, diante dessa triste realidade da problemática socioambiental, percebida 

nos trabalhos pastorais que venho exercendo na Igreja Católica, penso que é preciso, 

além do trabalho pastoral, motivar, principalmente os jovens, a respeito da importância 

da Educação Ambiental (EA), dos valores relacionados com as dimensões da 

sustentabilidade, refletindo sobre os rumos e alternativas para essa sociedade que 

prioriza o consumo, e “pensa” que é bem mais o ter do que o ser e o compartilhar. 

Refletir sobre tudo isso, levou-me às seguintes questões de pesquisa: 

 - Que valores, relacionados com as dimensões da sustentabilidade, são 

percebidos pelos jovens, de uma comunidade católica, diante dos desafios de uma 

sociedade de consumo? 

                                                 
2 Em fevereiro de 2011, o bairro de Canasvieiras, Florianópolis (SC), e toda a região, sofreram com uma 
enxurrada que invadiu diversas casas, garagens de apartamentos e provocou queda de barreiras e árvores.  
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 - É possível, em um mundo de consumo, os jovens perceberem a dimensão 

teológico-espiritual da sustentabilidade? 

Frente a essas inquietações, elaboramos esta pesquisa, com a realização de 

atividades pedagógicas para a discussão do tema “as dimensões da sustentabilidade e os 

valores dos jovens na atual sociedade de consumo” com um grupo de jovens da 

Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro de Canasvieiras, na cidade de 

Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. 

A presente pesquisa tem por: 

    1.1. Objetivo geral  
 

Compreender como os valores, relacionados com as dimensões da 

sustentabilidade, são percebidos por um grupo de jovens catequisandos da Paróquia 

Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro de Canasvieiras, Florianópolis, Santa Catarina.   

1.2. Objetivos específicos 
 

          Identificar valores humanos relacionados com as dimensões da sustentabilidade;  

         Verificar as concepções de um grupo de jovens catequisandos, com relação aos 

valores humanos, frente ao impasse entre o aumento do consumo e as consequências da 

crise ecológica; 

         Caracterizar a percepção de valores do grupo de jovens  em relação à dimensão 

teológico-espiritual da sustentabilidade diante dos desafios de uma sociedade de 

consumo. 

     1.3. Justificativa 
 

Desde o início da história da humanidade o ser humano é responsável pelos seus 

atos, diante de Deus, dos homens e mulheres, e também diante do meio ambiente em 

que vive e com o qual interage. A Sagrada Escritura afirma que o Criador fez tudo em 

harmonia, “homem e natureza”, para que ambos pudessem ser felizes e aproveitar dos 

frutos do meio ambiente com responsabilidade. (A BÍBLIA, Gn 1-2,1)3. 

                                                 
3 Para maior compreensão do leitor explicamos que a citação bíblica, conforme a teologia católica, se faz 
da seguinte forma: primeiro a citação do livro bíblico, o número antes da vírgula significa o capítulo do 
livro citado e em sequência o versículo. Assim, lê-se “Gn 1-2,1” da seguinte forma: Livro do Gêneses, 
capítulo 1 a 2, versículo 1 
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O Papa Bento XVI, na sua última Encíclica, “Caritas in Veritate” (2009), 

denunciou diversas concepções e práticas deformadas de nossa relação com a natureza, 

criticando o mercantilismo e o tecnicismo que percebem natureza “apenas como 

matéria à disposição de nosso bel-prazer e de nossa ganância depredadora” (Cv48), o 

que nos leva à necessidade de discutir uma ecologia do ser humano, que também 

beneficia a Ecologia Humana e a Ecologia propriamente dita.  

Na área científica, vários autores se referem à Ecologia Humana citada na 

Encíclica Papal. Guattari, por exemplo, escreveu o livro “As três ecologias” (1993), 

propondo a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental. O teólogo 

Leonardo Boff, no livro “Ecologia, Mundialização, Espiritualização” (2008), também 

cita as três ecologias: “ecologia ambiental, ecologia social, ecologia mental”.  

Justifica-se a relevância desta pesquisa pelo interesse na informação acadêmica 

que desvele se, mesmo diante de um mundo de consumo, os jovens vêm ao encontro da 

proposta da Igreja Católica, que há anos se manifesta em defesa da Ecologia e do meio 

ambiente, sobretudo no ano de 2011, em que a Campanha da Fraternidade trabalhou 

com o tema  “Fraternidade e Vida no Planeta” e o lema: “A criação geme em dores de 

parto” (A Bíblia, Rm 8, 22).   

 Por isso, investigamos junto aos jovens da Paróquia Nossa Senhora de 

Guadalupe, do bairro de Canasvieiras, no município de Florianópolis (SC), como, diante 

da sociedade de consumo, eles percebem os valores relacionados com as dimensões da 

sustentabilidade.  

Entendemos que se beneficiam desta pesquisa, os jovens, a comunidade, a 

Congregação do Sagrado Coração de Jesus e, em especial, os educadores, com a: 

- Possibilidade de reflexão crítica e ressignificação dos valores cristãos e ambientais 

junto aos jovens, para que não se tornem reféns dos desafios da sociedade de consumo; 

- Geração de subsídios e pressupostos no trabalho pedagógico com os jovens na área da 

educação e educação ambiental; 

- Produção de subsídios e pressupostos para as igrejas que queiram valorizar os jovens 

na sua formação humana – espiritual e ambiental. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro, de introdução, 

apresenta e justifica o tema, os objetivos e a relevância da pesquisa. 

O segundo capítulo se ocupa da fundamentação teórica com base em diversos 

autores:  
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- as dimensões da sustentabilidade e o consumo insustentável, segundo Sachs (1993), 

Stroh (2009), Leis (2004);  

- o sagrado, o teológico, aos valores do paradigma ético-social, conforme Diegues 

(1998), Boff (2008), Guattari (1993) e outros; 

- sobre a produção do consumo e o consumo (in)sustentável, de acordo com Portilho 

(2010) e Leonard (2011). 

No capítulo três, “O sagrado teológico e científico, aos valores ambientais para a 

sustentabilidade”, apresentamos uma introdução sobre a importância da teologia cristã 

na história da humanidade, para adentrarmos no relato sobre a expulsão do paraíso e o 

mito moderno da natureza intocada, segundo Leis (2010) e Thomas Keith (1993), que 

destacam a visão teológica da natureza na história da humanidade. Para uma melhor 

compreensão da evolução da teologia cristã, destacamos  na secção, “sobre o sagrado e 

a ecologia profunda”, as três ecologias de Guattari (1993), sobre  a ecologia social,  e 

sobre os valores e a Educação em valores ambientais para a sustentabilidade, 

enfatizando os diversos grupos de valores (políticos, estéticos, cívicos ou morais e os 

religiosos ou teológicos– espirituais, além dos ambientais). Na secção seguinte tratamos 

da  Educação Ambiental em valores ou para os valores, comentando da importância 

dessa educação em valores ambientais (cidadania, responsabilidade, respeito), o que nos 

remete ao teólogo Leonardo Boff e ao “paradigma ético- social”,  relacionados à ética 

ecológica e aos princípios éticos da Carta da Terra. Ao final desse capítulo, 

apresentamos a  Campanha da Fraternidade como resgate de uma ecologia cósmica e do 

paradigma ético-social. Concluímos com o conceito de sustentabilidade, expresso no 

livro do Gênesis e alguns pareceres sobre sustentabilidade na Encíclica “Caritas 

Veritatis”, de Bento XVI.  

No capítulo quatro apresentamos o caminho metodológico da pesquisa. Ela é 

qualitativa do tipo participante (PATTON, 2003) e os sujeitos de pesquisa são 17 

jovens, com a idade média de 16 anos, de ambos os gêneros, frequentando o ensino 

médio e de diferentes classes sociais. Também participou da pesquisa uma catequista, 

professora de ensino médio.  

No caminho metodológico foram aplicados como instrumentos de coleta de 

dados foram dois questionários com perguntas de tipologia aberta e fechada 

(CHIZZOTTI, 2006), analisados seguindo-se a técnica de análise de conteúdos 

(TRIVIÑOS, 1987). O primeiro questionário versava sobre a Campanha da 
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Fraternidade, sustentabilidade e questões ambientais e o segundo era relacionado com 

valores, sustentabilidade e consumo, tendo sido aplicado após a realização de uma 

Oficina pedagógica com os jovens. Também foi discutido com eles um teste sobre 

consumo, aplicado para os pais. Foi-lhes solicitado que os jovens, juntamente com seus 

pais e amigos, pudessem refletir sobre consumo antes da aplicação do teste. Após a 

entrega, os resultados foram analisados. Também foram produzidas pelos jovens 

narrativas sobre o trabalho evangelizador durante a Campanha da Fraternidade e do 

trabalho pedagógico realizado durante a Oficina Pedagógica com os jovens.  

Para a análise das narrativas utilizamos alguns elementos da análise textual 

discursiva (MORAIS e GALIAZZI, 2011) e foram problematizados e construídos 

sentidos e significados das narrativas de cada jovem, de forma que fossem 

caracterizados aspectos da formação de cada um nesse processo. 

No quinto capítulo desenvolvemos a análise dos dados coletados e, no sexto, 

capítulo  as considerações finais e recomendações desse trabalho. 
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2. As dimensões da sustentabilidade e o consumo insustentável 
 
O termo sustentabilidade é polissêmico. Assim, consideramos necessário 

primeiro procurar defini-lo para depois compreender questões, como a do consumo. 

Segundo Sachs (1993), a sustentabilidade apresenta diferentes dimensões: 

1. A dimensão social: o processo deve acontecer de maneira que 
reduza substancialmente as diferenças sociais; 
2. A dimensão econômica: definida por uma “alocação e gestão mais 

eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público 
privado”;  
3. A dimensão ecológica: compreende o uso dos potenciais inerentes 

aos variados ecossistemas compatíveis com sua mínima deterioração. 
Deve permitir que a natureza encontre novos equilíbrios através de 
processos de utilização que obedeçam a seu ciclo temporal. Implica, 
também  preservar as fontes de recursos energéticos e naturais;  
4. A dimensão espacial/geográfica: pressupõe evitar a excessiva 

concentração geográfica de populações, de atividades e do poder. 
Busca uma relação mais equilibrada cidade/campo;  
5. A dimensão cultural: significa traduzir o “conceito normativo de 

eco-desenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, 
que respeitem as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura 
e de cada local.” (SACHS, 1993, p. 2).  

 

Guerra e Figueiredo (2010) explicam que, mais tarde, ao estabelecer 

determinados critérios para a sustentabilidade, Sachs (In: STROH, 2009, p. 85-87) 

amplia esse leque, incluindo a dimensão política (nacional e internacional). 

O teólogo Leonardo Boff, por sua vez, busca definir a diferença entre a categoria 

“desenvolvimento” e a categoria sustentabilidade. Para ele, a categoria desenvolvimento 

“provém da área da economia política dominante, que é capitalista. Segundo ele, 

“obedece à lógica férrea da maximalização dos benefícios com a minimalização dos 

custos e o encurtamento maior possível do tempo empregado. Procura-se tirar da terra 

tudo o que é consumível, sendo apropriado privadamente”. (BOFF, 2010, p. 201). 

O autor explica que a categoria sustentabilidade provém do âmbito da biologia e 

da ecologia. “Ela traduz a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, à 

cooperação e à coevolução e responde pelas interdependências de todos com todos, 

garantindo a inclusão de cada ser, até dos mais fracos” (op. cit., p. 201). Para ele, “a 

sustentabilidade deve ser garantida, primeiramente, à Terra, à humanidade como um 

todo, à sociedade e a cada pessoa. Essa é a pré-condição sem a qual não há o 

desenvolvimento sustentável” (op. cit., p. 203). 
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A crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável surgiu desde sua 

divulgação no histórico Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum 

(BRUNDTLAND, 1987), que o enunciava como sendo “aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de 

atenderem as suas próprias necessidades”. 

No entanto, esse termo recebeu uma série de críticas em função de sua 

ambiguidade. De acordo com Gutierrez (1996), “não podemos falar em cidadania 

planetária excluindo a dimensão social do desenvolvimento sustentável”. 

(GUTIERREZ, 1996, p. 13). Para ele, “o desenvolvimento deve ser economicamente 

factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo e culturalmente equitativo e 

respeitoso, sem discriminação de gênero”. (op. cit., p. 13) 

Loureiro e outros (2008) corroboram essas afirmações, quando afirmam que: 

 
Na sociedade atual, a apropriação dos recursos é muito desigual e, 
desse modo, a distribuição dos efeitos decorrentes dos problemas 
ambientais também o é. O conceito de desenvolvimento sustentável, 
sem implicar a crítica das múltiplas desigualdades existentes na 
sociedade, termina por ser uma mera tentativa de ajustar-nos ao modo 
de reprodução social capitalista (ou a qualquer outro excludente), que 
nos coloca na situação de crise ecológica global. (LOUREIRO et. al, 
2008, p. 9) 

 

Dentro dessa reflexão sobre a ambiguidade, ideologias e relações de poder e do 

capitalismo envolvidas, bem como da complexidade dessas duas categorias e conceitos, 

Loureiro, assim como Boff e outros, discutem o desafio de superar esse modelo 

econômico capitalista, que é um obstáculo para a formação de uma sociedade 

sustentável, mais justa e ética.  

Para Boff, uma sociedade é sustentável, “quando ela se organiza e se comporta 

de tal forma que, através das gerações, consegue garantir a vida dos cidadãos e dos 

ecossistemas nos quais está inserida. Quanto mais uma sociedade se funda sobre 

recursos renováveis e recicláveis, mais sustentabilidade ostenta (...).” (BOFF, 2010, p. 

205). 

Nesse sentido, Ruscheinsky (2004) inclui a questão da ética ambiental como 

uma das premissas para a sustentabilidade, e afirma que por meio da diversidade dessas 

abordagens é possível delinear suas dimensões, contemplando as propostas 

metodológicas na análise e nos encaminhamentos, bem como os seus diferentes níveis e 

dimensões embutidas nas questões ecológicas. Para ele, “é exatamente na integração 
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entre essas dimensões que reside o ponto de maior relevância da sustentabilidade” (op. 

cit., 2004, p. 7).  

Do ponto de vista de Foladori (2007), o paradoxo da sustentabilidade ecológica 

versus sustentabilidade social é impossível de ser resolvido dentro do regime capitalista 

de produção, pois este modelo visa à acumulação de capital, ao individualismo e ao 

consumo, o que não condiz, definitivamente, com a equidade e a justiça social. 

Consequentemente, 

Somente a redução das forças do mercado, que também implicaria 
modificações nas relações de produção, poderia estabelecer uma 
relação mais equilibrada no seio da sociedade humana com a natureza 
externa (op. cit, p. 29). 

 

Guerra e Figueiredo (2010) concordam com Jacobi (2003, p. 195) de que a 

noção de sustentabilidade implica, portanto, em uma inter-relação necessária de justiça 

social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a premente ruptura com o atual padrão 

de desenvolvimento. Para este autor, em particular, sustentabilidade traz uma visão de 

desenvolvimento que busca superar o reducionismo e estimula um pensar e fazer sobre 

o meio ambiente, diretamente vinculado ao diálogo entre saberes e à participação e aos 

valores éticos como valores fundamentais para fortalecer a complexa interação entre 

sociedade e natureza. 

As dimensões da sustentabilidade são amplas, e as representações sobre elas, 

complexas e conflituosas, em função de interesses políticos, econômicos e ideológicos, 

e das relações e tecnologias de poder envolvidas. Por isso, nossa civilização precisa 

refletir, dialogar e ter o devido cuidado, para não chegar ao estado de uma 

“modernidade insustentável” ou ao agravamento da crise ecológica, conforme alerta 

Leis (2004), no seu livro “A modernidade insustentável: as criticas do ambientalismo à 

sociedade contemporânea”. Nele, o autor enumera as causas da crise ecológica e avalia 

suas consequências, destacando que essas levarão a uma situação em que o consumo 

será insustentável.  

Segundo Leis,  

 
Estas causas da crise ecológica vão muito além da eventual falta de 
compreensão dos riscos ambientais existentes ou da pouca vontade 
política para tratar esses temas, por parte das elites, desafiando à 
humanidade a encontrar soluções abrangentes e complexas que 
claramente transcendem as capacidades da ciência, da técnica e das 
instituições políticas existentes (LEIS, 2004, p. 12). 
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 Com isso, o autor traça uma série de comentários sobre as principais tendências 

socioeconômicas do presente e suas prováveis consequências ambientais, que 

resumimos no quadro a seguir: 

 
 Quadro 1: Principais Tendências Socioeconômicas e Principais Consequências:  
 
• Aumento da população                                          • Pobreza 

 • Escassez de recursos naturais 

• Urbanização e industrialização  

 

 • Desflorestamento 

 • Mudanças climáticas globais 

• Mudanças no aproveitamento                               

e uso da terra e seus recursos                                

  • Desertificação 

  • Perda de biodiversidade 

• Globalização da economia, a tecnologia 

e as comunicações               

 • Contaminação e/ou degradação do ar, 

água potável, terras e mares 

 • Perda de diversidade cultural 

Fonte: Adaptado de Leis (2004,  p.13) 
 

O autor comenta que no Quadro 1 foram listadas tendências e consequências 

sem pretender estabelecer relações diretas de causa e efeito e também que todas as 

tendências, em si mesmas, não podem ser julgadas como positivas ou negativas, estas 

pois dependem das circunstâncias. Para ele, “muitos países necessitam ser mais 

industrializados e/ou urbanizados, por exemplo, para aliviar a pobreza existente” (LEIS, 

2004, p. 13). 

Há certas situações em que não são  possíveis evitar as tendências e estas geram 

as consequências, porém é possível uma negociação com entidades responsáveis pelas 

mesmas. 

Leis (2004) cita como exemplo a redução de CO2 na atmosfera, que pressupõe 

superar pelos menos as seguintes dificuldades: 

a) convencer as grandes massas da população da necessidade de 
impor restrições a um mundo energético de baixo custo (atualmente, a 
energia produzida por combustíveis fósseis é a mais barata de todas as 
alternativas existentes); 
b) estabelecer compensações para as emissões desiguais que foram 
feitas no passado (histórico acumulado) e que estão sendo feitas no 
presente pelos diversos países; 
c) considerar um sistema de regulação que leve em conta que nem 
todos os países se prejudicam da mesma forma com a mudança 
climática (entretanto os países insulares podem sofrer enormes danos 
com o aumento do nível das águas, os países com terras inaptas para a 
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agricultura pelas baixas temperaturas poderiam ser beneficiados com a 
o aumento da temperatura); e 
d) contemplar a situação de países em diferentes graus de 
industrialização (o que supõe maior ou menor dependência de 
consumo de combustíveis fósseis). ( op. cit., p. 14). 

 

Leff (2006), por sua vez, quando fala sobre o valor quantitativo, poder do 

conhecimento e a reapropriação social da natureza, argumenta que:  

a complementaridade dos valores objetivos e subjetivos atribuídos à 
natureza na construção de uma racionalidade ambiental demanda 
novas aproximações que permitam integrar a valoração das condições 
ecológicas de sustentabilidade e os significados e sentidos da natureza 
construídos a partir da cultura – através das identidades que se forjam 
na relação entre o material e o simbólico – que se expressam nos 
direitos comunitários e ambientais das populações indígenas e 
camponesas para a reapropriação de seu patrimônio de recursos 
naturais (LEFF, 2006, p. 61). 

 

O autor conclui seu pensamento: “Dessa maneira, apresenta-se a necessidade de 

descobrir a racionalidade econômica, abrindo novas perspectivas para a construção de 

uma racionalidade ambiental orientada por um ecossocialismo democrático e 

sustentável” (op. cit, p. 61). 

Loureiro (2006, p. 34), por sua vez, referindo-se ao movimento ambientalista e o 

pensamento crítico, afirma que este “não pode ser identificado unicamente com a busca 

por resolver problemas ambientais naturais, mas com o repensar dos campos 

econômicos, simbólicos e políticos da humanidade que determinam em última instância 

tais problemas”. 

Para o autor esta ressignificação do pensamento, atitudes e ações, pressupõe: 

 
- Buscar reconstruir desejos e necessidades, a partir do 
reconhecimento da existência de limites planetários, definidos em 
determinados contextos históricos. 
- Supor a mudança radical dos valores individuais, consumistas e 
produtivistas, 
- Estimular a vida comunitária, processos autogestionários e 
descentralizados de produção, e uma nova dinâmica entre global-local 
e sociedade-comunidade. 
- Visar à democratização do Estado, à cidadania plena, à construção 
de condições materiais para a satisfação das necessidades básicas e à 
formação de uma ‘governança planetária’ (LOUREIRO, 2006, p. 34-
35). 

Esses são apenas alguns exemplos, dentre tantos, constatando que é possível 

rever nosso estilo de vida em função da capacidade de suporte do planeta em atender as 

necessidades de consumo  humano, negociar conflitos socioambientais, conviver com as 
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contradições do modelo econômico hegemônico, promover mudanças radicais tanto 

para satisfazer nossas necessidades básicas de consumo de forma responsável, quanto de 

enfrentar e minimizar as questões socioambientais que nos são colocadas pela crise 

ambiental e para tornar possível a utopia da construção de sociedades sustentáveis.  

É preciso também lembrar que o que chamamos de crise ambiental nada mais é 

do que “uma crise do conhecimento e um esvaziamento dos sentidos existenciais que 

dão suporte à vida humana” (LEFF, 2010, p. 181) no planeta Terra. E essa busca do 

conhecimento e ressignificação de valores são os grandes desafios dos educadores e 

educadoras no século XXI. 

Assim, a partir dessas reflexões ,  sugerimos uma aproximação das dimensões da 

sustentabilidade com as “três ecologias” e a Teologia cristã, acrescentando mais uma 

dimensão: a dimensão teológico-espiritual, que iria além da dimensão humana  e 

compreenderia o ser humano em convivência com e na natureza como algo 

transcendental, que satisfaz seu espírito e seu corpo, enquanto criatura do Criador.  

 

2.1. Sobre a produção do consumo e o consumo (in)sustentável 

 

Nesta secção, nosso objetivo é contextualizar a respeito da emergência da 

propensão ao consumo. Para tal, tomamos como referência dois livros, 

“Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania”, de Fátima Portilho (2010), e “A 

História das Coisas: Da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos”,  

de Annie Leonard, também autora do vídeo “A História das Coisas” (LEONARD, 

2011).  

Annie Leonard é uma cientista ambiental que passou duas décadas rastreando o 

tráfico internacional de lixo, combatendo o descarte pela incineração e estudando as 

economias dos materiais em mais de trinta países que visitou. Trabalhou com diversas 

organizações, como o Greenpeace e a Global Aliance for Incineration Alternatives 

(Gaia). Dirige o Projeto História das Coisas, que divulga, por meio de conferências e 

palestras em escolas, a ameaça à sustentabilidade da Terra.  

 Buscamos, nestas duas autoras, como identificar algumas características sobre a 

origem e produção do consumo e outras definições, que aproximam a “economia de 

materiais” e a ecologia, percebidas geralmente como opostas, até chegarmos à noção de 
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consumo sustentável e de economia e consumo verde em nossa sociedade, e como isso 

pode tornar-se insustentável.  

Portilho (2010) faz referência a Campbell (2002), recordando que a revolução do 

consumo teria ocorrido na Inglaterra do século XVIII. Segundo a autora:  

As pesquisas dirigidas à compreensão da revolução do consumo 
demonstraram que este nasceu justamente dentro daqueles setores da 
sociedade inglesa de mais fortes tradições puritanas: a classe média ou 
comercial, os artesãos e os pequenos proprietários rurais. Ao mesmo tempo a 
‘nova procura’ voltava-se prioritariamente para bens e alfinetes, além de 
envolver as aprazíveis indulgências da dança, do esporte e da leitura de 
romances (PORTILHO, 2010, p. 82). 

 

 Para ela, a revolução do consumo, portanto, surgiu entre as camadas médias da 

sociedade inglesa do século XVIII, que herdara a tradição religiosa que não aprovava a 

busca do prazer e se constituiu como uma das forças mais poderosas anti-hedonismo4 

(PORTILHO, 2010). Diante disso, a autora questiona:  

Mas como explicar que justamente os puritanos tenham sido os 
primeiros a considerar moralmente correto adquirir bens de luxo, 
modificando sua propensão a poupar pela propensão a consumir, 
motivados por um desejo de prazer hedonista estranho entre os 
herdeiros da perspectiva protestante? (PORTILHO, 2010, p. 83). 
 

   Portilho, ao argumentar sobre a revolução do consumo que, segundo ela, 

aconteceu também por causa das explicações inscritas na abordagem cultural, explica 

que “é o chamado ‘efeito Veblen de emulação social’, que se refere à teoria sobre o 

consumo conspícuo das classes ociosas, desenvolvida por Thorstein Veblen, em 1925.” 

(ibid., p. 84). Considera que essa abordagem atribui um papel-chave ao lugar ocupado 

pelas classes ricas na formação e condução de uma verdadeira ‘orgia da aquisição’ nas 

décadas de 1760 e 1770. Aventa ainda como outra possível explicação o 

desenvolvimento, nesse tempo, de uma nova capacidade comercial e de novas técnicas 

no âmbito da mercadologia, da distribuição e propaganda. Assim, 

O aparecimento da moda moderna teria sido o ingrediente-chave para 
a explicação, quer da emulação (competição) por parte dos 

                                                 
4 Perine (2011) remete a Migliori, que trata das quatro teses do diálogo de Platão com Filebo: “A 
primeira posição é a do hedonista puro, que considera o prazer como sumo Bem e se exprime na posição 
de Filebo, anunciada logo no início do diálogo (11 A). Esta tese já fora enfrentada por Sócrates e continua 
sendo sustentada por muitos filósofos (66 E). A segunda, que defende que o prazer é ausência de dor, aos 
olhos de Sócrates decorre de um erro teórico fundamental na compreensão da natureza do prazer, pois 
levaria à afirmação de que se goza na ausência do prazer (43 C-44 A). A terceira, sobre a qual Platão se 
detém mais amplamente (44 B-C; 51 A), é a do anti-hedonismo radical, segundo a qual não existe prazer” 
(PERINE, 2011, p. 77) In: PERINE, M. Quem são os inimigos de Filebo? (Fil. 44 B 6) São Paulo,  
Hypnos, n. 26, 2011, p.73-92. Disponível em 
http://revistas.pucsp.br/index.php/hypnos/article/view/6509/4721. Acesso em 1 mai 2012. 
 



27 

 

 
 

consumidores, quer da manipulação, por meio das novas técnicas de 
propaganda por parte dos produtores (op.cit., p. 85-86). 
 

 Entretanto, para Leonard (2011), “os economistas clássicos reconhecem o meio 

ambiente apenas como manancial ilimitado, barato ou gratuito de matéria-prima para 

alimentar o crescimento econômico”. Ela argumenta que “a economia é um subsistema 

do ecossistema da Terra. Qualquer sistema econômico é uma invenção humana, e 

qualquer invenção humana é um sistema da biosfera” (op. cit., p. 11). 

Percebemos que esses guiam somente alguns acontecimentos do início da 

história da produção do consumo, que infelizmente não respeitam os limites do planeta 

Terra, que tem seus limites quanto ao suprimento de água, ar, minerais e outros bens e 

serviços ambientais.  

Desde o início do fenômeno da história do consumo, este se espalhou por toda a 

Europa ocidental do século XVIII e distintas regiões do globo, até chegar às formas 

atuais. 

Leonard (2011), cientista ambiental e ativista, nos apresenta outro marco 

importante dessa história quando mostra como alguns empresários, após a Segunda 

Guerra Mundial, forjaram para que se criasse uma sociedade consumidora e, para atingir 

certas metas de consumo, eles usaram algumas estratégias como: 

- passar lojas locais para shopping centers, criar redes de varejo (on-
line, nos dias de hoje); 
- permitir que os consumidores paguem mais tarde com juros, através 
de cartões de crédito; 
- sistematizar e normatizar os conceitos de obsolescência planejada e 
percebida5; 
- eliminar práticas autossuficientes e/ou para atender às necessidades 
básicas (um exemplo foi a deliberada eliminação do sistema de bondes 
pelos grandes fabricantes de carros); 
- fundir intencionalmente a noção de identidade, status e consumo (ou 
seja: “você é o que compra”); 
- desenvolver a indústria da publicidade, a “cereja do bolo” 
(LEONARD, 2011, p. 173-174, grifo nosso).  

 

Esses eventos históricos caracterizam uma época, que teve como marco o século 

XVIII. Eles contribuíram para que, na metade do século XX, no período Pós-Guerra, 

emergisse uma nova forma do consumismo internacional, gerado pelo avanço do 

                                                 
5 Obsolescência planejada: “alguns bens devem ser ‘programados para o lixo’. Brooks Stevens explica 
que se trata de ‘instigar no comprador o desejo de possuir algo um pouco mais novo, um pouco melhor e 
um pouco mais rápido que o necessário” (LEONARD, 2011, p. 174). 
  Obsolescência percebida: “o item não apresenta defeito nem é realmente obsoleto, apenas o percebemos 
assim. Alguns chamam a isso ‘obsolescência de desejabilidade’ ou ‘obsolescência psicológica’. É quando 
o gosto e a moda entram em cena” (LEONARD, 2011, p. 175-6) 
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capitalismo no mundo. No entanto, da mesma forma, novos tipos de protesto e reações a 

ele emergem, como os motivados pela ética ambiental. 

De acordo com Portilho (2010), antes da década de 1990 era possível vislumbrar 

algumas ações governamentais de regulação ambiental significante, como a redução do 

consumo doméstico de água e energia, mesmo não existindo uma preocupação 

prioritária nessas ações. (op. cit., p. 107-108). 

Somente durante essa década é que o consumo emergiu como questão de política 

ambiental, relacionado às propostas de sustentabilidade, sendo uma das preocupações da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), a Rio 92.  

Portilho (2010) nos relata que nesse período foram criadas longas listas de 

organizações governamentais, intergovernamentais, não governamentais, empresariais, 

instituições de pesquisa, comissões e agremiações que se articularam para analisar os 

efeitos ambientais das práticas de consumo contemporâneas. Ela nos apresenta alguns 

exemplos: Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS) das Nações Unidas, 

para implementar a Agenda 21; em 1994, a Environmental Protection Agency, dos 

EUA, o Factor 10 Club, a Oxford Commission on Sustainable Consumption (OCSC), 

em 2001. (op. cit., p. 108-137). 

No entanto, ao reportarmos aos séculos passados e ao mundo contemporâneo, 

percebemos que há diferença entre o consumismo daquela época e dias atuais, porque 

cada época tem inovações que marcam profundamente a realidade do consumo. Hoje 

temos “a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação, a 

transição dos mercados para as networks, os novos papéis dos gêneros, a biotecnologia, 

o debate ambientalista, etc” (ibid, p. 89). 

Leonard (2011) define o consumo de hoje como o processo de “adquirir e 

utilizar bens e serviços para atender às necessidades” e entende que “consumismo 

refere-se à atitude de tentar satisfazer carências emocionais e sociais através de compras 

e demonstrar o valor pessoal por meio do que se possui”. Ela nos apresenta também 

uma nova categoria, a do “superconsumismo”, entendido como aquele em que 

“utilizamos recursos além dos necessários e do que o planeta pode suprir, conforme 

ocorre nos Estados Unidos”, por exemplo. Segundo ela, superconsumismo “é quando 

perdemos de vista aquilo que é importante na busca por Coisas.” (LEONARD, 2011, p. 

158-159). 
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Além disso, é importante que se entenda a noção do que conhecemos como 

“pegada ecológica6”, a qual, em síntese, tenta mostrar que, se tivéssemos um padrão 

único de consumo em todo o globo, precisaríamos de muitos planetas para poder 

suportá-lo. Para exemplificar, recorremos ao livro de Leonard (2011) que apresenta a 

quantidade de planetas que precisaríamos em termos de “biocapacidade”, se 

seguíssemos os padrões globais destes países: Estados Unidos – 5,4; Canadá – 4,2; 

Inglaterra – 3,1; Alemanha - 2,5; Itália – 2,2; África do Sul – 1,4, Argentina -1,2; Costa 

Rica – 1,1; Índia – 0,4 (LEONARD, 2011, p. 167). 

Leonard continua sua argumentação:  

Embora as taxas mais altas de consumo pertençam historicamente a 
regiões abstratas, como os Estados Unidos e a Europa, a maior parte 
dos países em desenvolvimento hoje tem uma crescente ‘classe 
consumidora’ que cada vez mais adota padrões de superconsumo 
(ibid., p. 167).  

 

Utilizando dados do Relatório “State of de World 2004” do Worldwatch Institute 

(p. 6-7), ela chama a atenção para às estimativas de que, na Índia, esse grupo chegue a 

mais de 1 milhão de famílias. Em 2002, a classe consumidora global consistia de 1,7 

milhão de pessoas, número que deve subir para 2 bilhões em 2015 com quase metade do 

aumento ocorrendo nos países em desenvolvimento” (LEONARD, 2011, p. 167). 

Ao analisar os dados apresentados por essa autora a respeito da situação do 

nosso planeta, temos dificuldade para encontrar um denominador comum em relação à 

crise ecológica e a essa situação do consumo insustentável.  

No entanto, somos otimistas e concordamos com a posição de Annie Leonard de 

que “precisamos trilhar um caminho diferente, começando por desafiar a premissa de 

que a produção e o consumo de Coisas são, necessariamente, o motor da economia” 
                                                 
6 Cabe aqui um pequeno relato sobre o que é a Pegada Ecológica. No ano de 1996, os 
especialistas William Rees e Mathis Wackemagel desenvolveram este conceito. “A pegada 
ecológica foi criada para nos ajudar a perceber o quanto de recursos da natureza utilizamos para 
sustentar nosso estilo de vida, o que inclui a cidade e a casa onde moramos, os móveis que 
temos, as roupas que usamos, o transporte que utilizamos, aquilo que comemos, o que fazemos 
nas horas de lazer, os produtos que compramos e assim por diante. Tudo que está à nossa volta 
no dia-a-dia vem na Natureza, depois de algum tempo retorna para ela”! 
“A Pegada Ecológica não é uma medida exata e sim uma estimativa. Ela nos mostra até que 
ponto a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta de oferecer, renovar 
seus recursos naturais e absorver os resíduos que geramos por muitos e muitos anos. Isto 
considerando que dividimos o espaço com outros seres vivos e que precisamos cuidar da nossa e 
das próximas gerações. Afinal de contas, nosso planeta é só um!”. FONTE: WWF. Disponível 
em:     http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/ Acesso em: 
07/05/2012. 
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(ibid., p. 167). Se não lutarmos para uma sensibilização ambiental, poderemos em um 

futuro próximo chegar ao caos e, se isso acontecer, nos culparemos de não termos feito 

algo para ter melhorado a situação ambiental planetária.  

Concordamos também com a autora de que “o impulso para o consumo 

excessivo – [o que é insustentável] – (...) não pertence à natureza humana e tampouco é 

um direito natural” (ibid., p. 168, grifo nosso), e muito menos nos foi legado por Deus 

como herança, como a interpretação equivocada do domínio (dominus) sobre a natureza 

pode nos fazer acreditar7. 

Entretanto, precisamos tomar certas atitudes, aqui e agora, seja individual ou 

coletivamente, voltadas à cidadania planetária. Não podemos ficar na inércia de nossas 

irresponsabilidades e, para isso, Leonard sugere algumas questões para refletimos, para 

que tenhamos mais liberdade diante da mentalidade consumista presente em nossa 

sociedade. 

A primeira delas seria a questão da ilusão da liberdade de “escolha do 

consumidor”. Para a autora, podemos nos iludir quando entramos em qualquer loja e 

achamos que somos livres. O sistema econômico nos leva a uma multidão de produtos 

e, diante deles, somos quase que forçados a escolher para comprar, por puro impulso. 

Sobre isso, Leonard diz ainda: “Se pretendemos agir como adultos em questões que 

envolvem bens de consumo, precisamos reconhecer que temos responsabilidades. Em 

um mundo complexo e interligado, toda compra traz consequências.” (LEONARD, 

2011, p. 182). 

A segunda questão diz respeito a uma dupla personalidade: a consumidora e a 

personalidade cidadã ou comunitária. Segundo a autora: 

Em nossa sociedade, a parte da personalidade consumidora recebe 
atenção e é alimentada desde que nascemos. Assim nos tornamos 
especialistas em consumo: sabemos onde, como e quando encontrar os 
melhores preços. (...) Sabemos como navegar na internet para 
conseguir quase de imediato o que desejamos” (op.cit, p. 183).  

 

O resultado desse processo é de que essa personalidade consumista é tão 

desenvolvida que acaba soterrando a outra, a personalidade cidadã, que, segundo ela, 

“deveria constituir-se em nossa personalidade central, na condição de pais, estudantes, 

vizinhos, profissionais, eleitores, etc.” (op. cit., p. 183), minando o exercício pleno da 

cidadania. 

                                                 
7 Aprofundaremos esta afirmação no item 3.7, quando forem abordados o conceito de sustentabilidade 
expresso no livro do Gênesis e alguns pareceres sobre sustentabilidade na encíclica “Caritas Veritatis”. 
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            Segundo Leonard os adolescentes americanos passam mais tempo em shopping 

centers do que lendo ou fazendo exercícios, enquanto metade dos adultos não se 

preocupa em votar regularmente, e menos de 15% já compareceu a alguma audiência 

pública. Com isso, se percebe um definhamento da personalidade comunitária/cidadã 

(op. cit, p. 184). 

Outra questão importante que ela apresenta para nossa reflexão é a do consumo 

consciente:. Para ela,  

os céticos chamam isso de ‘consumismo verde’ [...] “trata-se de 
produzir um novo nível de consciência quanto ao consumo. Na 
prática, significa dar preferência a produtos menos tóxicos, 
exploratórios e poluentes – e passar longe daqueles associados à 
injustiça ambiental, social e da saúde.” (LEONARD, 2011, p. 184).  

 

De acordo com ela, “quando compramos, deveríamos escolher o produto menos 

prejudicial” (ibid., p.184) e, para tal, devemos nos manter informados.  

No entanto, ainda segundo Leonard (2010), “ser um consumidor informado, 

consciente, não substitui ser um cidadão atuante, engajado.” (op. cit., p. 184-5). Em 

razão disso, ela diz que a pergunta: “O que devo comprar?” muito a preocupa, e 

justifica que tal pergunta expressa, o que nos remete a concordar com a sua preocupação 

de quanto “nossa personalidade cidadã encontra-se adormecida” (op. cit., p. 185). 

Este “despertar o cidadão interior” passa, segundo ela, pelo fortalecimento de 

nossas relações sociais. Assim, o estabelecimento de uma comunidade forte e vibrante 

torna as pessoas mais felizes e saudáveis, ou seja, quanto mais temos qualidade em 

nossas relações sociais, mais seremos felizes. Nossa família e nossos vizinhos e amigos 

nos ajudam a ficar mais atentos às injustiças ou a um problema em potencial (ibid., 

p.185). E destaca que a vida em comunidade reduz o consumo do planeta: “Ter 

comunidades locais fortes significa comprar menos Coisas, usar menos energia e 

recursos, porque podemos partilhar” (ibid., p. 185). 

Concordamos com a autora de que o despertar para a cidadania ambiental 

estimula a participação política e gera soluções coletivas. Para ela, “Quando agirmos 

com nossa personalidade cidadã, consideramos os impactos de nossas ações e, mais 

importante, ampliamos nosso pensamento sobre estratégias para provocar mudanças” 

(ibid., p. 186). 
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Um último argumento da autora é sobre a disparidade do consumo. Utilizando 

dados do Relatório Estado do Mundo (State of the World), de 2004, exemplifica 

algumas das disparidades existentes:  

Os 20% mais ricos do planeta consomem 45% de toda a carne e peixe, os 
20% mais pobres consomem 5%. 
Os 20% mais ricos consomem 58% da energia gerada no mundo; os 20% 
mais pobres, 4%. 
Os 20% mais ricos são donos de 74% das linhas telefônicas, os 20% mais 
pobres, de 1,5%. 
Os 20% mais ricos consomem 84% do papel; os 20% mais pobres, 1,1%. 
Os 20% mais ricos são donos de 87% da frota de veículos do planeta; os 
20% mais pobres, menos de 1% (LEONARD, 2011, p. 186). 

 

Para ampliar estes dados, buscamos no Relatório World Watch de 20108 novas 

outras informações para levantar novos elementos sobre os atuais padrões de consumo 

da sociedade. Encontramos, por exemplo, que, só em 2008, pessoas do mundo todo 

compraram 68 milhões de veículos, 85 milhões de geladeiras, 297 milhões de 

computadores e 1,2 bilhão de telefones móveis [celulares] (Estado do Mundo, 2010, p. 

4). 

Ainda, segundo o relatório, o consumo cresceu muito nos últimos cinquenta 

anos,  

registrando um aumento de 28% em relação aos USS 23,9 trilhões de 
gastos em 1996 e seis vezes mais do que os USS 4,9 trilhões gastos 
em 1960 (em dólares de 2008). Parte desse aumento é resultante do 
crescimento populacional, mas o número de seres humanos cresceu 
apenas a uma razão de 2,2 entre 1960 e 2006. Sendo assim os gastos 
com consumo por pessoa triplicaram (op. cit., p. 4). 

 

O relatório apresenta outros dados que nos alertam para o exacerbado aumento 

no consumo:  

Entre 1950 e 2005, por exemplo, a produção de metais cresceu seis 
vezes, a de petróleo, oito, e o consumo de gás natural, 14 vezes. No 
total, 60 bilhões de toneladas de recursos são extraídas anualmente – 
cerca de 50% a mais do que há apenas 30 anos. Hoje, o europeu médio 
usa 43 quilos de recursos diariamente, e o americanos médio, 88 
quilos. No final das contas, o mundo extrai o equivalente a 112 
edifícios Empire State da Terra a cada dia (ibid. p. 4). 

 

                                                 
8 Disponível: http://www.worldwatch.org.br/estado_2010.pdf (Ascenção e Queda das Culturas de 
Consumo) acesso: 19/02/2012. 
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Também nos chama a atenção, o fato de que em 2006 “os 65 países de renda 

alta, onde o consumismo é prevalecente, representaram 78% dos gastos de consumo, em 

apenas 16% da população mundial” (ibid., p. 6).  

Assim, considerando-se apenas os Estados Unidos, percebe-se que houve um 

gasto de US$ 9,7 trilhões em consumo naquele ano, cerca de US$ 32.400 por pessoa, o 

que representa “32% dos dispêndios globais feitos por apenas 5% da população 

mundial”.  O relatório destaca que são exatamente esses países que precisam mais 

urgentemente redirecionar seus padrões de consumo, uma vez que “o planeta não tem 

condições de suportar níveis tão elevados” (ibid., p. 6). 

Para Bruseke (1996), esses dados demonstram a injustiça e a desigualdade no 

planeta, e para esclarecê-los é importante recuperar as conclusões de dois eventos 

históricos, o da Declaração de Cocoyok, Conferência da ONU de 1974, e o Relatório da 

Fundação Dag-Hammarskjöld, rejeitados ou omitidos pelos países industrializados e 

pelos cientistas e políticos conservadores (BRUSEKE, 1996, apud FERREIRA, 2011, p. 

161). Esses documentos concluíram que:  

não existe somente um mínimo de recursos necessários para o bem-
estar do indivíduo, existe também um máximo, e que os países 
industrializados necessitam diminuir seu potencial de consumo e sua 
participação desproporcional na poluição da biosfera (op. cit., p. 161) 

 

Essa conclusão dos documentos, ignorada no próprio Relatório Brundtland, já 

citado, e de outra Comissão da ONU, nos remete novamente às questões levantadas por 

Leonard no que diz respeito à redistribuição dos recursos, ou seja, é preciso percebemos 

que problemas ambientais e também a miséria estão interligados e associados ao 

consumo. Assim, concordamos mais uma vez com ela de que “é preciso repensar e 

redesenhar nosso modo de vida, a fim de produzir menos e consumir menos e partilhar 

cada vez mais os recursos e as coisas que já temos.” (LEONARD, 2010, p. 190). 

Leonard cita também uma visão poética, que poderíamos associar com a 

Ecologia Profunda. e que nos conduz à necessidade de assumir a “simplicidade 

voluntária” de Duane Elgin9, expressa por Alan Durning,10 quando trata sobre padrões 

de consumo que seriam desejáveis em uma sociedade sustentável:  

Aceitar e viver o suficiente e não com o excesso significa um retorno 
ao que é, culturalmente falando, a moradia do homem: a ordem 
ancestral da família, a comunidade, o trabalho digno e a vida decente; 

                                                 
9 D. Elgin, The Voluntary Simplicity Discussion Course, op.cit., p. 16. 
10 Alan Durning, How Much Is Enough? The Consumer Society and the Future of the Earth, Washington, 
D. C., Worldwatch Institute, 1992, p. 150.  
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a uma reverência pela habilidade, a criatividade e a criação; a um 
ritmo diário que nos permita contemplar o pôr do sol e passear pela 
beira mar; a comunidade em que vale a pena passar a vida; e a locais 
que preservem a memória das gerações passadas (op.cit. p. 190). 

 

Portilho (2010), por sua vez, faz referência ao Relatório da Oxford Commission 

on Sustainable Consumption (OCSC), de agosto de 2001, e identifica seis características 

essenciais que devem fazer parte de qualquer discussão sobre consumo sustentável:  

1) ser parte de um estilo de vida sustentável em uma sociedade 
sustentável; 
2) contribuir para nossa capacidade de aprimoramento,  enquanto 
indivíduo e sociedade; 
3) requer justiça no acesso ao capital natural, econômico e social 
para as presentes e futuras gerações; 
4) não significa necessariamente consumir menos, mas deve-se 
ressaltar que o consumo material deve se tornar cada vez menos 
importante em relação a outros componentes da qualidade de vida; 
5) ser consistente com a conservação e melhoria do ambiente natural; 
6) acarretar um processo de aprendizagem, criatividade e adaptação. 
(PORTILHO, 2010, p. 137). 

 

Segundo a autora, “é possível identificar pelo menos três elementos comuns às 

diversas definições de consumo sustentável: satisfação de necessidades humanas, 

preocupação com as futuras gerações e preocupação com a distribuição social.” (op. cit., 

p. 137). 

Essas reflexões podem nos auxiliar com relação às noções de “consumo 

sustentável”, se a sociedade respeitar os critérios dos quais expõe a Oxford Commission 

on Sustenaible Consumption (OCSC). 

Possivelmente, podemos ir além desses critérios se quisermos nos aprofundar 

sobre a questão ambiental e o consumo. Sabemos que temos que unir as forças sociais, 

as esferas públicas e inovar o processo de formulação e implementação de políticas 

públicas, isso em termos mundiais, para que haja sensibilização diante das questões 

ambientais e o tema do consumo.  

Precisamos consumir com responsabilidade e admitir que, sem o consumo 

responsável, não há vida e evolução nem realização pessoal e social. No entanto, não 

podemos nos esquecer de sermos solidários e respeitarmos os direitos das gerações que 

virão, pelas quais todos somos responsáveis, no aqui e agora, para que “um outro 

mundo seja possível”, como um grande número de pessoas ainda acredita. 

Boff (2010), ao abordar a questão do consumo solidário e responsável, diante do 

consumismo, questiona como deveria ser o consumo humano e propõe algumas formas: 
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1- o consumo deve ser adequado à natureza do ser humano. Essa por 
um lado é material, enraizada na natureza e precisamos de bens 
materiais para subsistir e por outro lado, é espiritual, se alimenta de 
bens inatingíveis, como a solidariedade, o amor, a acolhida e abertura 
ao infinito. Precisamos  dessas duas dimensões para não nos 
tornarmos anêmicos no corpo e no espírito. 
2- o consumo precisa ser justo e equitativo. A Declaração dos 
Direitos Humanos afirma que alimentação é uma necessidade vital e, 
por isso, um direito fundamental de cada pessoa humana (justiça) e 
conforme as singularidades de cada um (equidade). Sem isso a pessoa 
sem confrontar com a morte. 
3- o consumo deve ser solidário, aquele que supera o individualismo e 
se autolimita por causa do amor e da compaixão com aqueles que não 
podem consumir o necessário. (solidariedade e partilha com os 
movimentos dos sem terra, casa, moradia e saúde). 
4- o consumo há de ser responsável. É responsável o consumidor que 
dá conta das consequências do padrão de consumo que pratica, se 
suficiente e decente ou sofisticado e suntuoso. 
5- o consumo deve ser realizador da integralidade do ser humano. 
Esse tem necessidade de conhecimento e então consumimos os muitos 
saberes com o discernimento sobre qual deles convém e edifica. 
Temos necessidade de comunicação e de relacionamentos e 
satisfazemos essa necessidade alimentando relações pessoais e sociais 
que nos permitem dar e receber. Temos também a necessidade de 
transcendência, de ousar e de estar para além de qualquer limite 
imposto, de mergulhar em Deus, com quem podemos comungar. 
Todas essas formas de consumo realizam a existência humana e suas 
múltiplas dimensões (BOFF, 2010, p. 199-200) 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que vivemos em uma sociedade capitalista que nos 

induz ao consumo, e a cada dia os seres humanos buscam certa satisfação no ato de 

consumir. Porém, sabemos que necessitamos refletir com urgência sobre as questões 

ambientais e os padrões de consumo que nos levam ao esgotamento dos bens e serviços 

do planeta e ao consumo in-sustentável. E isso exige educar e sensibilizar para uma 

mudança desses hábitos, cultuar valores como o respeito e a solidariedade e reverndo 

nossos relacionamentos pessoais e sociais. 
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3. O sagrado, teológico e científico aos valores ambientais para a 
sustentabilidade  

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS11   

   

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.  
Onde houver ódio, que eu leve o amor,  

Onde houver ofensa , que eu leve o perdão,  
Onde houver discórdia, que eu leve a união,  
Onde houver dúvida, que eu leve a fé,  

Onde houver erro, que eu leve a verdade,  
Onde houver desespero, que eu leve a esperança,  

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,  
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
consolar que ser consolado;  

compreender que ser compreendido,  
amar, que ser amado.  

Pois é dando que se recebe 
é perdoando que se é perdoado  

e é morrendo que se nasce para a vida eterna... 

 

FIGURA 1 – ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. (Fonte: 
http://www.caminhosdeluz.org/A-116Ca.htm. Acesso: 20 de abril de 2011) 

                                                 
11 Introduzimos esta secção com a oração de São Francisco de Assis porque queremos homenagear o 
patrono da Ecologia, mundialmente reconhecido e respeitado por  diversas entidades civis e religiosas 
pelo seu serviço prestado a humanidade através da dedicação às obras ecológicas e ao sagrado. 
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 Nesta secção procuraremos demonstrar a importância da Teologia cristã na 

história da humanidade e, sobretudo, sua influência na sensibilização para a mudança de 

atitudes e valores humanos, negativa ou positivamente; no dualismo das relações ser 

humano, natureza, e natureza e sociedade, principalmente no que diz respeito ao 

domínio e exploração da natureza pelo ser humano.  

Historicamente, a separação “ser humano, natureza e sociedade” foi evidenciada 

pelo utilitarismo e antropocentrismo nos tempos da fragmentação e da racionalidade 

técnica ou instrumental12, representada pelos dualismos cartesianos (razão/emoção; 

ciência/religião, ser humano/natureza) tendo, como consequência, o surgimento da crise 

ambiental durante o período da Revolução Industrial. 

Para entender melhor esse processo da crise ambiental toma-se como marco de 

referência inicial a Idade Média cristã, que apresentaremos na sequência. 

 

3.1. Sobre a expulsão do paraíso e o mito moderno da natureza 
intocada 
 

Leis (2010) recorre a White13 (1973) ao comentar que o cristianismo se 

apresenta muito mais próximo da modernidade do que normalmente se acredita, na 

medida em que as ideias de progresso e do tempo histórico linear, tanto como do 

“homem amo e senhor da natureza”, surgem na Idade Média cristã. (LEIS, 2010, p. 25). 

Talvez fosse possível ir mais longe e afirmar que a ideia de natureza para a Idade 

Média cristã surge com o livro das origens, o Gênesis, onde se vê que “Deus viu que 

tudo era bom” (A Bíblia, Gn1,10), e criou homem e mulher para serem felizes e em  

harmonia com a natureza. Com o passar do tempo eles caem no “pecado original14” e 

começam a produzir seus impactos sobre a harmonia da criação de Deus.  

                                                 
12 Para Leff (2006, p. 258), a racionalidade técnica ou instrumental “estabelece os meios que conferem 
sua eficácia à gestão ambiental, incluindo as ecotécnicas e tecnologias limpas, os instrumentos legais e os 
arranjos institucionais das políticas ambientais, assim como as formas de organização do movimento 
ambiental de onde surgem as forças sociais e as estratégias de poder para transformar a racionalidade 
econômica dominante”. 
13 WHITE, Lynn Jr. The historical roots of four ecological crisis, In: BARBOUR, I.G.(Org.), Western 
Man and Environmental Ethics. Reading MA, Addison – Wesley, 1973.  
14 “A doutrina do pecado original é, por assim dizer, ‘o reverso’ da Boa Notícia de que Jesus é o Salvador 
de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos 
graças a Cristo” (Catecismo da Igreja Católica, n. 390, 1993, p. 98). 
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No livro de Keith Thomas (2001), “O Homem e o Mundo Natural”, o autor 

explica que, após o dilúvio, Deus renovou a autoridade do homem sobre a criação 

animal:  

Temam em vossa presença todos os animais da terra, todas as aves do 
céu, e tudo o que tem vida e movimento na terra. Em vossas mãos pus 
todos os peixes do mar. Sustentai-vos de tudo o que tem vida e 
movimento. (A Bíblia, Gn 9,2-3) 
 

Segundo explica Thomas (2001), 

Nesta lei do Antigo Testamento o domínio do homem sobre a natureza 
se fundou com o advento de Cristo reforçou-a, sendo visto por alguns 
comentadores como uma confirmação dos direitos humanos sobre o 
mundo natural, embora também fosse possível argumentar que tais 
direitos se reservavam aos cristãos verdadeiramente regenerados 
(THOMAS, 2001, p. 22). 

 

Leis (2010) recorre novamente a White (1973), quando explica que 

O cristianismo tem uma responsabilidade pela introdução no Ocidente 
de uma espiritualidade de novo tipo e feitos radicais (em relação a 
todo o mundo conhecido na época). Antes do cristianismo, a natureza 
encontrava-se protegida por diversos espíritos, o qual era garantia de 
certo equilíbrio entre esta e os seres humanos. Mas a crença num 
homem e mulher feitos à imagem e semelhança de um único Deus 
retirou da natureza qualquer força espiritual e permitiu sua exploração 
de forma quase ilimitada. Levando em conta a permanente 
preocupação do ambientalismo com a necessidade de encontrar limites 
à expansão humana no planeta, ‘não será difícil entender a 
importância dessa mudança de valores introduzida pelo cristianismo 
(...)’ (LEIS, 2010, p. 25)   

 

Outro marco referencial do dualismo ser humano e natureza é o período do 

Renascimento. O autor comenta que no final do século XVII e início do XVIII os 

debates sobre a perfeição dos desígnios do Criador atingiram sua forma mais engenhosa 

e extravagante. No século que se seguiu à Reforma, em contraste, a tendência dos 

teólogos foi colocar grande ênfase no “pecado original” do Gênesis. Passou-se a 

enfatizar o estado miserável e decadente do mundo natural e os obstáculos que Deus 

tinha posto no caminho do ser humano; raramente se sustentava que tudo era como 

idealmente devia ser.  

Thomas (2001) relata que, “em meados do século XVII, houve uma crescente 

disposição de colocar o pecado original em segundo plano, para destacar não a 

decadência da natureza, mas seu desígnio benévolo.” (op. cit., p. 25). 
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Há muitos outros fatos para serem apresentados sobre a evolução do cristianismo 

em relação à ideia de natureza ao longo dos séculos, mas destaca-se também como um 

importante marco o período da modernidade15, conforme a reflexão e o comentário da 

teóloga Maria Clara Bingemer16: 

 
O esforço que a teologia cristã vem fazendo nos últimos tempos para 
debruçar-se sobre essa problemática [ambiental] denota muito mais 
que um novo tema a ser trabalhado pela teologia, mas sim o futuro das 
relações homem-natureza-Deus, ou seja, o próprio conceito de Deus. 
(BINGEMER, 1992, apud LEIS, 2010, p. 27). 

 

Para melhor compreensão da evolução da Teologia cristã no que concerne à 

relação entre ser humano e natureza, assim como sua relação com a crise ambiental, 

citada pela teóloga Maria Clara, precisa-se antes de tudo rever alguns conceitos sobre a 

chamada Ecologia Profunda (Deep Ecology), de Félix Guattari, numa perspectiva 

histórica, abordando outros autores, especificamente alguns da modernidade. 

 
 

3.2. Sobre o sagrado e a Ecologia Profunda  
 

A perspectiva histórica da dimensão ética e ecológica na modernidade também 

se constitui a partir de outro marco referencial, com a Ecologia Profunda, que nos 

remete à noção de ética e às ideias de autores como Félix Guattari, Peter Singer e do 

teólogo Leonardo Boff. 

Segundo Peter Singer, no seu livro “Ética prática” (1998, p. 295), a Ecologia 

Profunda começa nos anos setenta, com um artigo de Arne Naess, um norueguês que 

pela primeira vez distinguiu entre aquilo que designou como shallow e Deep Ecology, 

ecologia superficial e ecologia profunda. 

Capra (1996), ao abordar o tema da Ecologia Profunda, destaca a diferença entre 

ela e a “ecologia rasa” quando afirma que ela “é antropocêntrica ou centralizada no ser 

                                                 
15 Modernidade, para Berman (1999, p.15-35), tem uma concepção de modernidade materialista: seria “o 
conjunto de experiências paradoxais que ao mesmo tempo que unem o gênero humano, envolvem a todos 
num processo de desintegração, de luta e contradição, de ambiguidade e de angústia. Os geradores desse 
turbilhão são os processos sociais - descobertas científicas, revoluções de indústria, transformações 
demográficas – impulsionados pelo mercado mundial capitalista. Esses processos, em perpétua expansão, 
geram uma variedade de visões, ideias e valores que recebem o nome de modernismo e que resultam da 
atuação de homens e mulheres no sentido de mudar o mundo que os está mudando, como sujeitos e ao 
mesmo tempo objetos desse turbilhão”. 
16 BINGEMER, M. C. L. Ecologia e salvação, In: A. A. V. V. Reflexão Cristã sobre o Meio Ambiente. 
São Paulo: Loyola,1992, p. 79. 
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humano. Ela vê o ser humano como situado acima ou fora da natureza, como a fonte de 

todos os valores, e atribui apenas um valor instrumental, ou de ‘uso’, à natureza” (op. 

cit., p. 25). E a Ecologia Profunda “não separa seres humanos – ou qualquer outra coisa 

– do meio ambiente natural. Ela vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, 

mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são 

interdependentes” (op.cit., p. 26). 

Continua o autor, destacando que  

 

Em última análise, a percepção da Ecologia Profunda é percepção 
espiritual ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é 
entendida como um modo de consciência no qual o indivíduo tem uma 
sensação de pertinência, de conexidade com o cosmos como um todo, 
torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência 
mais profunda (op.cit., p. 26).  

 

Singer (1998) amplia o pensamento de Capra ao afirmar que “a Ecologia 

Profunda significa o sentido de a relação com a natureza não ser uma relação 

meramente superficial, quase que da natureza para os nossos interesses, mas que 

consiste em ver na natureza um valor em si mesmo, ou seja, há um ‘valor intrínseco’, 

da natureza e dos seres que nela habitam”. (op. cit., p. 296-7, grifo nosso). 

Segundo esse autor, nos anos 40, o ecologista americano Aldo Leopold escreveu 

que havia a necessidade de uma “nova ética”, uma “ética que trate das relações do 

homem com a terra e com os animais e plantas que nela crescem”. A “ética da terra”, 

que alargaria “as fronteiras da comunidade de modo a incluir os solos, as águas, plantas 

e os animais ou, coletivamente falando, a terra” (ibid., p. 295). 

De acordo com Singer, em 1984, foram o filósofo norueguês Arnes Naess e 

também George Senssions, esse último americano, que faz parte do movimento 

ecológico profundo, que estabeleceram diversos princípios para uma ética ecológica 

profunda.  São eles: 

O bem estar e o florescimento da vida humana e não humana na Terra 
têm valor em si mesmos (sinônimos: valor intrínseco, valor 
inerente). Estes valores são independentes da utilidade do mundo não 
humano para finalidades humanas. 
A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a 
concretização desses valores, e também são valores em si mesmos. 
Os seres humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza e 
diversidade, a não ser para satisfação de necessidades vitais (SINGER, 
1998, p. 296, grifos nossos). 
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Como se vê, esses valores intrínsecos estão diretamente relacionados à 

sustentabilidade da vida, nas suas dimensões ética, social, econômica e ambiental. 

Entretanto, o filósofo Singer conclui que a ética da Ecologia Profunda não 

consegue oferecer respostas convincentes a perguntas sobre o valor das vidas de seres 

vivos individuais. Para ele, é possível que seja o tipo errado de pergunta a se fazer (op. 

cit, p. 298). 

Por outro lado, Antonio Carlos Diegues, no seu livro “O Mito Moderno da 

Natureza Intocada” (1998), aborda a Ecologia Profunda definindo-a como ir além do 

simples nível factual da Ecologia como ciência, para “um nível mais profundo de 

consciência ecológica”. (DIEGUES, 1998, p. 44). O autor afirma:  

A ecologia profunda sofreu severas críticas dos ecologistas sociais. 
Partindo da própria concepção do conhecimento proposto pelos 
ecologistas profundos, Porrit e Winner (1988) afirmam ser inócuo 
pedir ao ser humano que ‘pense como uma montanha’, como 
pretendem esses últimos (...). (DIEGUES, 1998, p. 44) 

 
Diegues (1998) cita também Bookchin, adepto da Ecologia Social, que, em sua 

obra Toward no Ecological Society, publicada em 1980, faz uma distinção entre 

ambientalismo e ecologia: 

 

O ambientalismo tende cada vez mais a refletir uma sensibilidade 
instrumental na qual a natureza é vista meramente como um habitat 
passivo, uma aglomeração de objetos externos e forças que devem 
servir ao uso humano, independente do que esses possam ser. 
O ambientalismo trabalha com os recursos naturais, recursos urbanos 
e até com recursos humanos. O ambientalismo não considera a 
questão básica de nossa sociedade em que homem deve dominar a 
natureza, ainda mais, ele procura facilitar essa dominação com o 
desenvolvimento de técnicas para diminuir os males causados pela 
dominação em si. A questão da dominação não é considerada. 
(BOOKCHIN, 1980, apud, DIEGUES, 1998, p. 59). 

 

Diegues (1998) vai ainda mais longe, afirmando que a posição dos ecologistas 

profundos é neomalthusiana17, pois “ignora o fato de que os problemas ecológicos de 

hoje têm as raízes nas questões sociais” (op. cit., p. 45), opinião compartilhada por 

                                                 
17 Neomalthusiana: A teoria de Thomas Malthus foi originada no final da Segunda Guerra Mundial, 
quando o crescimento populacional atingiu níveis elevados. Segundo Malthus, a fome, a pobreza e a 
miséria são consequências do grande número de pessoas e estes problemas só seriam solucionados por 
meio de um rigoroso controle de natalidade.  Através de seguindo suas ideias, foram implantados 
programas para controlar a natalidade, e esses distribuíam anticoncepcionais e promoviam esterilização 
em massa. Tais programas reduziram a natalidade de fato, mas ganhou grandes críticas.   Disponível em: 
http://www.mundo e educação.com.br/geografia/teoria-neomalthusiana.htm. Acesso em 10 de junho de 
2011. 



42 

 

 
 

autores e autoras da corrente ou abordagem da Educação Ambiental crítica, como 

Loureiro (2006, 2008, 2009), dentre outros. 

 Carvalho (2001), quando se refere ao ecologismo contracultural e os anos 1960, 

comenta: 

 
Ainda que valores de um ideário naturalista e em parte românticos 
também possam ser encontrados nas vertentes conservacionistas do 
campo ambiental, o ecologismo traz como elemento diferencial a 
ênfase emancipatória com que atualiza estes elementos da tradição 
destacando seus componentes de crítica social. Ao levar a 
problemática ambiental para a esfera pública, o ecologismo confere ao 
ideário ambiental uma dimensão política. A crítica ecológica situa-se 
entre as vozes contestatórias da racionalidade instrumental na 
modernidade, denunciando sua face materialista, agressora do meio 
ambiente e bélica. Isto, contudo, não significa que o ecologismo 
abandone o ideal moderno, pois, sendo crítico da modernidade, 
continua preconizando valores éticos e democráticos, bem como uma 
educação virtuosa do sujeito ecológico (CARVALHO, op. cit., p. 89). 

 

Ruscheisnky (2003), no seu artigo sobre as mediações entre o ambiental e a 

noção de sustentabilidade, afirma que: 

A educação ambiental pretende construir uma postura eco-política, de 
forma que, a partir da conscientização possa ser expressa uma atuação 
política que encaminha os interesses em termos de reivindicações 
coletivas. Destacar a importância da educação ambiental ocorre num 
momento em que as relações sociais, as relações entre os seres 
humanos e com o mundo precisam ser transformadas. Estas novas 
relações, porque baseadas em nova ética, devem distanciar-se do atual 
sistema para a criação de um novo momento para um fecundo nexo 
entre os elementos que compõem o ambiente. (RUSCHEINSKY, 
2003, p. 1) 

 

 Isabel Carvalho (2004) apresenta sua reflexão sobre a importância de um 

projeto educativo crítico, que “tem raízes nos ideais emancipadores da educação 

popular, a qual rompe com uma visão de educação determinante da difusão e do repasse 

de conhecimentos, convocando-a a assumir sua função de prática mediadora na 

construção social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos” (CARVALHO, 

2004, p. 156). 

A autora, dentro desse projeto educativo crítico, tece alguns objetivos para que 

haja uma educação ambiental crítica: 

- Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas 
múltiplas dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, 
considerando o meio ambiente como o conjunto das inter-relações 
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entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saber locais e 
tradicionais, além de saberes científicos. 
- Contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e 
distribuição dos recursos naturais, em direção a formas mais 
sustentáveis, justas e solidárias de relação com a natureza. 
- Formar uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, 
éticas e políticas atentas à identificação dos problemas e conflitos que 
afetam o ambiente em que vivemos. 
- Implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses 
problemas e conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem 
formais ou não formais que preconizem a construção significativa de 
conhecimentos e a formação de uma cidadania ambiental. 
- Atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas 
questões, situações de aprendizagem e desafios para a participação na 
resolução de problemas, a fim de articular com os ambientes locais e 
regionais onde está inserida. 
- Construir processos de aprendizagem significativa, conectando a 
experiência e os repertórios já existentes com questões e outras 
experiências que possam gerar novos conceitos e significados para 
quem se abre à aventura de compreender o mundo que o cerca e se 
deixar surpreender por ele. 
- Situar o educador, sobretudo, como mediador de relações 
socioeducativas, coordenador de ações, pesquisas e reflexões – 
escolares e/ou comunitárias – que possibilitem novos processos de 
aprendizagens sociais, individuais e institucionais (CARVALHO, 
2004, p. 158-9).   

 

Loureiro (2009), por sua vez, comenta que a questão central não é desejar 

individualmente a mudança da sociedade moderna capitalista para uma sociedade 

sustentável, por mais que isso seja relevante. Ou humanizar essa sociedade, outro 

conceito que também aparece muito. Afirma que a coletividade é essencial, pois, no seu 

âmbito, cada individuo é convocado a agir em prol da mudança para criar uma 

comunidade democrática, assegurando a participação de todos e dignidade de vida para 

todos, sem qualquer forma de discriminação. Neste sentido, concordamos com a 

seguinte afirmação do autor:  

 
Eu não acho isso viável, realmente não acho isso viável, em função do 
que é próprio de uma sociedade produtora de mercadorias. A 
sociedade não é um ente separado de nossas relações. Então, é preciso 
muito mais do que a mudança ética, é preciso estabelecer um processo 
coletivo, um projeto político no sentido gramsciano, em que haja uma 
intencionalidade clara por parte de agentes sociais em superar e 
transformar as relações que constituem esta sociedade e, portanto, a 
nós mesmos. Nós, nessa sociedade. Não é a sociedade e nós. Somos 
nós, nessa sociedade. Porque para mim, e obviamente para toda a 
tradição marxista na qual me insiro, as práticas sociais não podem ser 
pensadas de forma unidirecional. A sociedade não é a simples 
expressão daquilo que somos individualmente. (LOUREIRO, 2009, p. 
13, grifo nosso) 
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Essa abordagem crítica e emancipatória, que leva à mudança, precisa ser levada 

em consideração para ressaltar que também convivem, na própria Educação Ambiental, 

críticas e controvérsias quanto às questões que envolvem trabalhos e práticas que 

remetem à Ecologia Profunda, no sentido de serem esvaziadas de conteúdo político.  

Por isso, é preciso ter critérios diante da posição que se toma ou o devido 

cuidado com as práticas pedagógicas que sugerem a imersão profunda na natureza ou 

retorno a ela, em uma espécie de neopanteísmo, como descrito pelo Papa em sua 

Encíclica, mas deixando em segundo plano ou esquecendo a discussão das raízes 

históricas, políticas e econômicas que levam à apropriação da natureza pelo ser humano 

e o uso insustentável dos seus bens e serviços, que agravaram a crise ambiental. 

Entretanto, como mencionado, entendemos que a Ecologia Profunda vai além do 

factual e científico. Ela aponta para um nível mais profundo de consciência ecológica, 

que nos remete a dimensão teológico-espiritual que destacamos nesse trabalho.  Percebe 

os seres humanos como seres sociais e acredita em uma ética e uma estética baseada no 

real para reger as relações do ser humano “com ele mesmo, dos homens e mulheres com 

a natureza” (GUATTARI, 1993, p. 23). 

 

3.3. Sobre as três Ecologias e a Ecologia Social 

 

A discussão e as controvérsias a respeito da Ecologia Profunda e Ecologia Social 

nos remetem novamente ao pensador Félix Guattari (1993), que, em sua obra “As três 

ecologias”, propõe a sua “ecosofia” ou ética ecosófica, entre a ecologia ambiental, a 

ecologia social (das relações sociais) e a ecologia humana (da subjetividade humana). 

Para ele, a “ecosofia” ou ética ecosófica significa uma articulação política dos 

registros ecológicos das relações do ser humano com o meio, dele com os outros e 

consigo mesmo. Indica “as linhas de recomposição das práxis humanas nos mais 

variados domínios, sob a égide ético-estética”. (op. cit., p. 23)  

Segundo o autor, a ecologia ambiental trata da relação do ser humano com o 

meio ambiente, intermediada pelas laminagens de subjetividades que interferem na 

relação do ser humano com o outro e consigo mesmo. 
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Para Guattari, a ecologia ambiental, tal como existe hoje, não faz senão iniciar e 

prefigurar a ecologia generalizada que descentra as lutas sociais e a maneira de assumir 

a própria psique. Segundo ele, 

 

Os movimentos ecológicos atuais têm certamente muitos méritos, mas 
penso que, na verdade, a questão ecosófica global é importante demais 
para ser deixada a algumas de suas correntes arcaizantes e 
folclorizantes, que às vezes optam deliberadamente por recusar todo e 
qualquer engajamento político em grande escala. (ibid., p. 36). 
  

 
Guattari descreve a ecologia das relações sociais como aquela que propõe 

desenvolver, por meio da ecosofia, práticas específicas que tendam a modificar e a 

reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do trabalho, do contexto urbano, 

entre outros. É o domínio das macropolíticas e das intersubjetividades. 

A ecologia social, por sua vez, deveria trabalhar na reconstrução das relações 

humanas em todos os níveis do socius. Para o autor, 

Ela jamais deverá perder de vista que o poder capitalista se deslocou, 
se desterritorializou, ao mesmo tempo em extensão – ampliando seu 
domínio sobre o conjunto da vida social, econômica e cultural do 
planeta – e em ‘intenção’ – infiltrando-se no seio dos mais 
inconscientes estratos subjetivos (...) (ibid., p. 33) 

 
A ecologia mental, para Guattari, trata da relação do ser humano com ele 

mesmo. Ela seria o ponto de partida para as demais ecologias: 

A ecosofia mental, por sua vez, será levada a reinventar a relação do 
sujeito com o corpo, com o fantasma, com o tempo que passa, com os 
‘mistérios’ da vida e da morte. Ela será levada a procurar antídotos 
para a uniformização midiática e telemática, o conformismo das 
modas, as manipulações da opinião pela publicidade, pelas sondagens, 
etc. Sua maneira de operar aproximar-se-á mais daquela do artista do 
que dos profissionais ‘PE’, sempre assombrados por um ideal caduco 
de cientificidade. (ibid., p.16) 
 

Acrescenta-se ao pensamento de Guattari, a reflexão de Araújo (2009, p. 47) 

sobre a chamada ecosofia virtual. A autora reforça que: 

a ecosofia é a estratégia de interação entre saberes/ações Ambiental, 
Social e Mental. O virtual – uma das formas da realidade – é a 
potência criativa, a força que impulsiona a vida, a trama complexa de 
tendências que acompanha o acontecimento. A ecosofia virtual é a 
proposta de criação de saberes do real que sonha [...] reforjar 
referências teóricas que iluminem uma via de saída possível para a 
história que atravessamos, a qual é mais aterradora do que nunca. 
Nunca somente as espécies desaparecem, mas também as palavras, as 



46 

 

 
 

frases, os gestos de solidariedade humana (GUATTARI, 1993, p. 26-
27). 
 

Ainda, para a autora, a Ecosofia Virtual pode ser entendida da seguinte forma: 

É um conceito filosófico e, como tal, é uma singularidade criada para 
pensar vivências que estão sendo problematizadas. Esse conceito 
singular é uma multiplicidade, um conjunto dinâmico de componentes 
que remetem a uma problemática. A Ecosofia Virtual é criada a partir 
de um plano determinável, que é constituído pelo 
agenciamento/interação com os outros conceitos e que também leva a 
criação de novos conceitos, tecendo uma trama aberta e complexa. 
Suas redes foram constituídas no devir do plano que proporciona 
pensar a interdependência entre a visão sistêmica, caótica, rizomática 
e complexa do mundo, na interação com conceitos criados por Morin, 
Capra, Prigogine, Maturana, Varella, Espinosa, Nietzsche, Bachelard, 
Deleuze, Guatarri e Lévy, dentre outros (ARAÚJO, 2009, p. 47. 

 

O pensamento de Guattari propõe uma Ecosofia de “um tipo novo, ao mesmo 

tempo prática e especulativa, ético-política, estética, a qual pode, a meu ver,  substituir 

as antigas formas de engajamento religioso, político, associativo...” (GUATTARI, 1993, 

p. 54).  

Retomando o pensamento de Guattari referente à construção de uma nova forma 

de engajamento religioso, político e associativo, quem sabe é possível pensar numa 

nova ética ou por que não estabelecer uma (re)ligação entre sustentabilidade, valores 

humanos e princípios éticos, conforme ensina Hans Jonas (2006) em sua obra “O 

princípio responsabilidade".  

Retomaremos esta abordagem sobre a ética e valores na próxima secção 

 

3.4. Sobre os valores e a Educação em valores ambientais para a 

sustentabilidade 

 

Para se alcançar e exercer a cidadania planetária, em plenitude, além da 

responsabilidade individual sobre o que consumimos, apresentadas no capítulo anterior, 

é preciso também exercer a corresponsabilidade socioambiental compartilhada entre 

agentes sociais distintos: o Estado, a comunidade e o mercado (FOLADORI, 2001).  

Assim, precisamos resgatar ou ressignificar os valores humanos, especialmente 

os valores espirituais (sagrados) e os valores ambientais, que estão intimamente ligados 

aos conceitos de Ética e responsabilidade. 

Figueiredo (2001) descreve seu entendimento sobre Ética:  
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tem sido um vocabulário recorrente nos últimos anos e o seu uso 
coloquial nos remete a aspectos ligados a consciência e a moral, 
aqui entendida como ‘ciência’ que trata dos costumes, valores, 
deveres e da forma de proceder do homem em sociedade ou com 
seus semelhantes. Nesse sentido, ‘ética’ está associada à 
compreensão de bem e mal, de certo e errado, e às matizes e 
gradações do comportamento humano (FIGUEIREDO, 2001, p. 
2, apud VANDEVEER e PIERCE, 199318)  

 

Cortella, por sua vez, apresenta seus três princípios éticos, que, segundo ele, 

direcionariam a vida humana. Ele nos apresenta três questões relacionadas a estes 

princípios que são: Quero? Devo? Posso? 

O que é a moral? A prática da resposta. 
Nós vivemos muitas vezes dilemas éticos. Há coisas que eu quero, 
mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas que 
eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito? Quando 
tem um pouco de felicidade? Quando aquilo que você quer é o que 
você deve e o que você pode. Todas as vezes que aquilo que você quer 
não é aquilo que você deve; todas as vezes que aquilo que você deve 
não é o que você pode; todas as vezes que aquilo que você pode não é 
o que você quer, você vive um conflito, que muitas vezes é um dilema 
(CORTELLA, 2009, p. 107) 

 

Segundo esse autor, a diferença está nas escolhas que fazemos ao longo de nossa 

vida e a responsabilidade que assumimos em relação a elas. 

O filósofo alemão Hans Jonas, em sua obra “O princípio responsabilidade” 

(2006), dentre tantas questões importantes, também destaca alguns dos princípios da 

Ética: 

1- A atuação sobre os objetos não humanos não formava um domínio 
eticamente significativo; 
2- A significação ética dizia respeito ao relacionamento direto de 
homem com homem, inclusive o de cada homem consigo mesmo; 
toda ética tradicional é antropocêntrica. 
3- (...) A sua condição fundamental era considerada como constante 
quanto a sua essência, não sendo ela própria objeto da techne (arte) 
reconfiguradora,  
4- O bem e o mal com o qual o agir tinha que se preocupar 
evidenciava-se na ação, seja na própria práxis ou em seu alcance 
imediato, e não requeriam um planejamento de longo prazo (...) o 
longo trajeto das consequências ficava ao critério do acaso, do destino 
ou da providência. 
5- Todos os mandamentos e máximas da ética tradicional, quais 
fossem suas diferenças de conteúdo, demonstram esse confinamento 
ao círculo imediato da ação, ‘Ama o teu próximo como a ti mesmo’; 

                                                 
18 VANDEVEER, D. e PIERCE, C. The environmental ethics and policy book - philosophy, ecology, 
economics. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1993. 
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'Faze aos outros o que gostarias que eles fizessem a ti’; ‘Instrui teu 
filho no caminho da verdade’; ‘Nunca trate os teus semelhantes como 
simples meios, mas sempre como fins em si mesmos’(...) (JONAS, 
2006, p. 35-6). 

 

Segundo Joner (2010, p. 21), Hans Jonas pretende mostrar que os princípios 

acima citados não conseguem mais dar sustentação à moral, pois a técnica moderna 

introduziu novos elementos, aos quais a Ética tradicional não consegue responder. 

 Na obra “O princípio responsabilidade”, Hans Jonas não deixa explícito o seu 

conceito de sustentabilidade. Concordamos com Joner quando explica: 

No entanto se observamos a forma e a ênfase que usa, quando se trata 
do tema da responsabilidade para com as gerações vindouras e com a 
natureza na sua totalidade, percebemos uma referência clara para a 
edificação do que poderíamos chamar de uma ‘ética da 
sustentabilidade’ (JONER, 2010, p. 25). 

 

Diz o autor que essa ética ecológica é urgente e necessária nos dias de hoje, 

especialmente na ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas fazem 

não atua no sentido de promover a vida. Com os físicos projetando sistemas de 

armamento que ameaçam eliminar a vida do planeta, com os químicos contaminando o 

meio ambiente global, com os biólogos pondo a solta novos tipos e desconhecidos 

microorganismos sem saber as consequências, com os psicólogos e outros cientistas 

torturando animais em nome do progresso científico – com todas essas atividades em 

andamento, parece da máxima urgência introduzir padrões ‘ecoéticos’ na ciência.  

Capra (1996) também destaca a importância de novos valores, sobretudo na 

conexão entre pensamento e valores, e comenta que ambos podem ser vistos como 

mudanças da autoafirmação para a integração. 

O autor ainda afirma que: 

essas duas tendências – a auto-afirmativa e a integrativa – são, ambas, 
aspectos essenciais de todos os sistemas vivos. Nenhuma delas é 
intrinsecamente boa ou má. O que é bom, ou saudável, é um equilíbrio 
dinâmico; o que é mau, ou insalubre, é o desequilíbrio – a ênfase 
excessiva em uma das tendências em detrimento da outra. Agora, se 
olharmos para a nossa cultura industrial ocidental, veremos que 
enfatizamos em excesso as tendências auto-afirmativas e 
negligenciamos as integrativas. Isso é evidente tanto no nosso 
pensamento como nos nossos valores. (CAPRA, 1996, p. 27), 
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Capra sabe que não é possível e nem se deve parar de produzir, de pesquisar, 

pois “é muito instrutivo colocar essas tendências opostas lado a lado” (CAPRA, 1996, 

p. 27). Entende que o poder e a capacidade do ser humano não têm freios.  

Nesse sentido, não é preciso que nos desfaçamos de tudo, mas antes de 
decidirmos isso, devemos estar dispostos a, pelo menos, questionar 
tudo. É preciso uma mudança de paradigma. Não é só mudar a forma de 
pensar (isso de certa forma é difícil), é necessária uma mudança de 
valores” (JONER, 2010, p. 61). 

 

Nessa lógica de argumentação, Joner (2010) defende que 

tanto o Princípio da Responsabilidade de Hans Jonas, quanto o 
Contrato Natural de Seres vêm propor uma ética para mudar o mundo 
sim, mas começando pela mudança de foco nas lutas do ser humano 
com ele mesmo e com o outro, o que passa pela solidariedade para 
consigo mesmo e para com o outro, pela ressignificação de valores e 
pela mudança de nossos hábitos de consumo, percebendo, finalmente, 
‘o outro’ como parte integrante num sistema em que as inter-relações 
são de suma importância (JONER, 2010, p. 39). 

 

Guattari (1993), por sua vez, dentro do princípio particular da Ecologia Social, 

argumenta:  

essa promoção de valores existenciais e de valores de desejo não se 
apresentará, sublinho, como uma alternativa global, constituída de 
uma vez por todas. Ela resultará de um deslocamento generalizado dos 
atuais sistemas de valor e da aparição de novos pólos de valorização. 
A esse respeito é significativo que, nos últimos períodos, as mais 
espetaculares mudanças sociais se deram pelo fato desse tipo de 
deslizamento em longo prazo: seja no plano político, por exemplo, nas 
Filipinas ou no Chile, seja no plano nacionalitário, na URSS [país 
ainda existente na época], onde mil revoluções dos sistemas de valor 
se infiltram progressivamente. Cabe aos novos componentes 
ecológicos polarizá-los e afirmar seus respectivos pesos nas relações 
de forças políticas (GUATTARI, 1993, p. 52). 

 

Como mencionado, não podemos desvincular a Ética dos valores, 

particularmente da educação, em valores ambientais para a sustentabilidade. 

Compartilhamos do pensamento de Gaudiano e Katra (2009) de que “o verdadeiro 

desenvolvimento é impensável para além dos valores éticos, como também é o 

desenvolvimento sustentável, à margem de uma ética ecológica” (GAUDIANO e 

KATRA, 2009, p. 52).   

Neste sentido, é necessário aclarar “de que valores estamos falando”. Na 

literatura existem inúmeras referências com definições do termo valores. 
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O filósofo espanhol García Morente (2004) define valor ou valores dentro de 

uma perspectiva ontológico-filosófica, descrevendo os valores como “descoberta”, 

como se descobrem as “verdades científicas”.  

Durante um certo tempo o valor não é conhecido com tal valor, até 
que chega na história um homem ou um grupo de homens que, de 
repente, tem a possibilidade de intuí-lo, ou então o descobre, no 
sentido pleno da palavra ‘descobrir’. E aí está. Mas então não aparece 
diante deles como algo que antes não era e agora é, mas como algo 
que antes não era intuído e agora é intuído (GARCÍA MORENTE, 
2004, p. 299).  

 
Em outras palavras, significa que o valor não tem tempo, espaço. Uma vez valor, 

o será para sempre.  

Ortega e outros (1996, apud BARRA, 2006) definem valor como: 

uma ideia ou convicção mais permanente própria de uma pessoa ou de 
um conjunto de pessoas que condiciona suas percepções, suas 
atitudes, seu comportamento e a avaliação que fazem dos 
comportamentos alheios. Em outras palavras: um valor é uma 
convicção de que um modo específico de conduta (honestidade, 
respeito...), ou estado final de existência (um mundo em paz, 
qualidade de vida...), é pessoalmente ou socialmente preferível em 
oposição ao modo de conduta ou existência oposto. O valor é uma 
convicção básica a partir da qual interpretamos o mundo, damos 
significado aos acontecimentos e a nossa própria existência 
(ORTEGA, 1996, p.13).  

 

Para Barra, os valores “não são ficções, objetos imaginários. Pelo contrário, são 

realidades enraizadas em nossa cultura, pertencem ao mundo real e tomam parte em nossa 

vida diária” (BARRA, 2006, p. 122).  

Ortega e Prados (2008) enfatizam “que os valores se aprendem pela experiência, a 

beleza só se aprecia na contemplação, na experiência de algo belo, em ordem e a limpeza 

das coisas, ‘estão no lugar’, e convenientemente em ordem, são agradáveis aos sentidos 

(...)” (ORTEGA e PRADOS, 2008, p. 4).   

Como podemos verificar, existem diversos grupos de valores, ou seja, “políticos, 

estéticos, religiosos, cívicos ou morais” (CANASTRA, 2005, p. 43). Além desses temos 

os valores religiosos, espirituais e os ambientais. 

Para García Morente (2004), existem muitas classificações de valores, porém a 

mais correta, segundo ele, seria a de Scheler no seu livro o “Formalismo na ética e ética 

material dos valores”. Segundo Scheler, citado por García Morente (2004), os valores 

poderiam ser agrupados nos seguintes grupos ou classes: 

- valores úteis: por exemplo, adequado e inadequado, conveniente e 
inconveniente;  
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- valores vitais: por exemplo, forte e fraco;  
- valores lógicos: como verdade e falsidade;  
- valores estéticos: belo, feio, sublime, ridículo;  
- valores éticos: como justo e injusto, misericordioso, desapiedado e, 
por último, 
- valores religiosos: santo, profano (GARCÍA MORENTE, 2004, p. 
304).  

 

Por outro lado, para De Moor (2000),  

o mundo natural nos ensina valores universais que podem nos unir 
globalmente em nossos empreendimentos educacionais, enquanto 
permitem adaptações de acordo com a biorregião, tradição, cultura e 
comunidade. O mundo natural não favorece um gênero ou grupo 
étnico ou racial em detrimento de outro. Ele não reconhece fronteiras 
políticas ou nacionais, nem funciona de maneira diferente para 
qualquer grupo de interesse específico (DE MOOR, 2000, p. 3) 

 

Destacamos os valores espirituais ou religiosos que são todos aqueles que 

provêm do coração do homem e da mulher, conforme sua crença religiosa ou conforme 

a sua sensibilidade ao Espírito Divino, por exemplo, justiça, solidariedade, honestidade, 

prudência, paz, tolerância, dentre outros. Para nós, esses valores são coincidentes com 

os valores ambientais. 

A esse respeito, Dias (2010) apresenta um interessante mapa conceitual (Figura 

2) destacando valores humanos e espirituais (denominados por ele de qualidades) 

desejáveis para se promover a sustentabilidade em suas diferentes dimensões. 
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Figura 2: Sustentabilidade e valores humanos. Exemplos de valores e qualidades 
espirituais desejáveis e sua contribuição às diferentes dimensões da sustentabilidade 
(DIAS, 2010, p. 58). 
 

Percebemos que Dias busca mostrar as diferenças entre os valores para uma 

melhor compreensão. Porém, na prática, é quase impossível separarmos valores 

espirituais de “qualidades espirituais”. 

Além dessa reflexão de Dias, refletimos que os valores humanos nos levam a 

ressignificar valores ambientais e espirituais ou “religiosos” (CANASTRA, 2005, 

GARCÍA MORENTE, 2004), porque alguns deles transcendem a razão humana, vão 

além do que imaginamos, revelando assim o que poderíamos chamar de uma dimensão 

transcendental e espiritual da sustentabilidade. 

Diante disso, percebemos que valores espirituais são aqueles que vão além da 

vontade humana ou desejos humanos, quando se age conforme o espírito divino. 

Destacamos alguns destes valores, dentre os citados por Dias, como o perdão, a paz, a 

compaixão, a paciência e o amor. 

De acordo com a teologia cristã, existem valores espirituais, são aqueles que não 

precisam da ação direta do Espírito Divino em nossa vida, mas tão somente de uma 

compreensão humana do que aprendemos em nossa sociedade, em nossos trabalhos e 

em nossas famílias. Dentre os citados por Dias, são: a gentileza, afeição, bondade, 

tolerância, justiça e outros. 

No entanto, muitos autores não diferenciam valores espirituais e qualidades 

espirituais e, sobretudo, . Carneiro (1997), por exemplo, discorre sobre diversos tipos de 

valores, porém não separa quais são os espirituais. Ela destaca os seguintes: cidadania, 

solidariedade, justiça, responsabilidade, respeito, liberdade, tolerância e paz. 

Por exemplo, sobre o valor da Paz - que percebemos como sendo um valor 

espiritual -, ela comenta:  

Paz: ausência de lutas, violência ou perturbações sociais, tranquilidade 
pública, harmonia, bom entendimento. A paz nessa perspectiva supõe 
um tipo de sociedade que, além de não estar em guerra, apresente o 
compromisso sincero de ir superando todo e qualquer tipo de 
violência. A paz deve ter como objetivo a adoção, pelos indivíduos, de 
uma atitude decidida com relação à violência. (CARNEIRO, 1997. p. 
62). 
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Nesse mesmo sentido, o autor e teólogo Leonardo Boff (2009) e o documento da 

Carta da Terra enfatizam a Paz como um valor, além de espiritual, também como 

“religioso-político”.   

A paz religiosa é a base para a paz política, hoje vigora ampla 
convicção de que sem um consenso básico mínimo sobre 
determinados valores, normas e atitudes, é impossível a convivência 
humana em sociedade, sobretudo na emergente sociedade mundial 
(BOFF, 2009, p. 61-2).  

   

Leonardo Boff, nessa mesma obra, relata sobre a celebração ecumênica mundial 

que aconteceu em Kyoto, no Japão no ano de 1970, para falar da importância do valor 

da paz e destaca alguns objetivos para traçar as virtudes e valores de um ethos mundial: 

 - há uma unidade fundamental da família humana, na igualdade e 
dignidade de todos os seus membros; 
- cada ser humano é sagrado e intocável, especialmente em sua 
consciência; 
- toda comunidade humana representa um valor; 
- o poder não pode ser igualado ao direito. O poder jamais se basta a si 
mesmo, não é jamais absoluto e deve ser limitado pelo direito e pelo 
controle da comunidade; 
- a fé, o amor, a com-paixão19, o altruísmo, a força do espírito e a 
veracidade inferior são, em última instância, muito superiores ao ódio, 
à inimizade e ao egoísmo; 
- deve-se estar, por obrigação, do lado dos pobres e oprimidos e contra 
seus opressores; 
- alimentamos profunda esperança de que, no final, a boa vontade 
triunfará. (BOFF, 2009, p. 109) 

 
Percebemos um consenso ao redor do significado do termo valores, os quais, 

conforme o autor, se observados, poderiam “salvar a Terra, resgatar os excluídos e dar 

sentido às lutas dos que buscam vida e liberdade” (BOFF, 2009, p. 109). 

Nesse contexto, mencionamos Gadotti (1999), que, dentre tantos valores, 

também destaca o valor da Paz e acrescenta o valor da segurança, relacionado “não 

unicamente com a ausência de violência, se não com o equilíbrio das relações humanas 

e também com a natureza” (GADOTTI, 1999, p. 120-1). Esse último está intimamente 

ligado com outro valor tanto espiritual, quanto ambiental, não foi mencionado pelos 

autores anteriores, a prudência, que, em nossas interações ser humano/ambiente, 

também se liga fortemente à sustentabilidade a partir do Princípio da Precaução, 

fundamental no Direito Ambiental, tendo em vista que o direito de viver em um 

                                                 
19 A palavra “com-paixão” nesse contexto apresentado por Leonardo Boff, tem o significado teosófico de 
“compadecer-se com”. Para o Dicionário Bíblico significa: esmola, sofrimento. (dicionário Enciclopédico 
da Bíblia, org. Dr. A. Van Den Born em colaboração com especialistas de renome internacional. Ed. 
Vozes, Petrópolis, RJ, 1971, p. 286) 
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ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido à categoria de Direito Humano 

Fundamental pela Constituição Federal de 1988 (TARREGA, ARAÚJO e NAVES 

JUNIOR, 2008, p. 185), mais especificamente no seu artigo 225.  

Face ao mencionado, percebemos a importância de mantermos equilíbrio em 

nossas interações e intervenções com e no ambiente. Isto significa que os valores 

espirituais e, sobretudo, os valores da Paz e da Prudência deveriam nos conduzir a uma 

sintonia de vida, ou seja, entre a vida humana e a vida na natureza. 

No entanto, sabemos que chegaremos à Paz na medida em que os povos e as 

religiões tiverem sentimentos de amor e esse Amor deveria ser um valor para todos, 

conforme o Evangelho de São João: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei!” 

(BÍBLIA, Jo 15,12 ) 

Acreditamos que todos os que creem em um mundo melhor, de paz, justiça, 

solidariedade, respeito e amor, não podem perder de vista o valor da Esperança, sem a 

qual nossos trabalhos, nossas vidas e nossos projetos não teriam sentido. E é em função 

desses valores que sonhamos e acreditamos em um “mundo novo” na teologia cristã e 

na luta pela construção de sociedades sustentáveis. 

Temos a Esperança que a crise ambiental não se aprofunde em um pessimismo, 

e que os projetos de vida, os fóruns, as conferências, os encontros internacionais possam 

ser respeitados e experenciados, de maneira eficaz e eficiente. 

Acreditamos e respeitamos o “Tratado da Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”, do qual destacamos um de seus 16 princípios:  

a educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética 
sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este 
planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas 
formas de vida pelos seres humanos (FORUM, 1992, p. 194-6).  

 

Nesse principio, vemos um olhar de esperança, que nos faz acreditar que 

podemos confiar na transformação dos seres humanos, inclusive na ressignificação de 

seus valores éticos e morais, acreditar em um mundo renovado pelo otimismo daqueles 

que sonham em uma vida nova e, por que não falarmos, em uma possível 

“ressurreição”, segundo os projetos do Criador, conforme descrito no início desse 

trabalho.   

            Queremos destacar também outro valor espiritual que Gadotti comenta e que 

acreditamos seja o “valor dos valores", só tendo sentido viver os valores a partir desse. 

É o valor do Amor, nos ensina Gadotti (1999), no sentido de “fundamento para uma 
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relação harmoniosa e afetiva que fomente o compromisso e a responsabilidade com a 

ação”. (GADOTTI, 1999, p. 120-1). Este valor se enquadra nos princípios da Carta da 

Terra, citados por Boff (2009): “cuidar da comunidade de vida com compreensão, 

compaixão e amor” (BOFF, 2009, p. 187-9).  

Retomando nossa fundamentação sobre a Teologia Cristã, vemos que se 

colocarmos em prática as virtudes teologais, que são fé, esperança e amor (BÍBLIA, 

1Cor 13s), é possível entender que, quanto mais o ser humano tiver ciência de ser 

amado por Deus e vir que esse mundo é fruto do amor desse ser Superior por ele, mais 

valorizará a natureza e tudo quanto o circunda. Para nós, são valores espirituais que 

alimentam a felicidade do ser humano. 

 Além dos valores espirituais para a felicidade humana, gostaríamos de 

acrescentar os valores cristãos espirituais, que são: o valor da vida, da família, da 

moradia, da alimentação, da saúde, da liberdade religiosa, da esperança cristã. Isso 

significa que talvez possamos mudar esse mundo, quando todos buscarem viver os 

valores do Evangelho e outros valores morais e éticos.  

            Face ao mencionado, percebemos que cada autor tem sua forma de entender o 

significado de valor ou valores. Porém, todos buscam aprofundar e descrever, por meio 

de suas experiências, que a vida só tem sentido na medida da vivência tanto da ética, 

quanto dos valores universais.  

 

3.4.1 A Educação Ambiental em valores ou para os valores 

 

Em seu artigo, Canastra (2005) não especifica os valores citados no item 

anterior, mas enfatiza as ambiguidades e a problemática da “Educação em valores” (ou 

“para os valores”).  

O referido autor apresenta algumas dessas ambiguidades: De que valores se 

tratam? Devem ensinar-se? Como fazê-lo? E a tão anunciada crise de valores? O que 

está em causa? Ausência de valores? Pluralismo de valores?  

Canastra comenta que falar em valores nos dias atuais “é uma tentativa, quase 

que desesperada, de superar o ‘niilismo’ anunciado por Nietzsche e que acabou por ser 

simbolizado numa célebre frase: ‘Deus morreu’!” ( op. cit.,  p. 41-42). Para esse  autor,  

ao citar Marquand (2000), enfatiza que “depois dos princípios Metafísicos, resta um 

sujeito vazio, vulnerável e finito” (CANASTRA, 2005, p. 42). 
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Com a morte simbólica de Deus, segundo Canastra, surge a “crise do sujeito 

cristão-burguês e do sujeito transcendental-epistemológico defendido por Kant” (ibid., 

p. 42).  

Porém, as questões referentes a valores continuam sendo debatidas desde os 

tempos da história da filosofia e fazem parte da preocupação dos filósofos. No inicio do 

século passado surgiu, nas Universidades, uma disciplina especifica que trata da 

filosofia dos valores. Desde então, vem despertando a necessidade de reflexões sobre 

valores, dando origem, segundo Saviani (1996), a diferentes correntes: 

     - objetivismo axiológico, que considera os valores como coisas, 
como objetos existentes independentemente do sujeito; 
    - psicologismo axiológico, que considera os valores como algo 
subjetivo, ligados, portanto, aos desejos individuais; 
     - logicismo axiológico, que considera os valores como ideias, quer 
dizer, o valor não é algo existente, em si e por si, independentemente 
do sujeito e nem algo subjetivo, isto é, dependente do desejo 
psicológico de cada um, existe na mente do homem, mente esta que 
transcende os  indivíduos empíricos; 
     - ontologismo axiológico, que tem esse nome porque considera os 
valores como entidade à parte. Segundo essa corrente os valores 
pertencem a um mundo à parte (o mundo do que deve ser), semelhante 
ao mundo platônico, que seria distinto do mundo dos objetos, do 
mundo das coisas (o mundo do ser). Nessa esfera do mundo à parte 
estariam localizados os valores (SAVIANI, 1996, p. 41-2). 

 

Parece-nos que o ser humano “deixa” seus valores transcendentais e se apega 

aos emocionais, conforme exemplifica Canastra (2005) com a figura do deus Dionísio, 

que representa “o êxtase, as paixões e o entusiasmo, e também o júbilo e o prazer do 

cotidiano, sem ocultar o aspecto da violência e da destruição da vida” (ibid., p. 42). Não 

se pensa mais em um valor futuro, mas somente no prazer presente, se no passado havia 

uma leitura ideal (logos divino) e racional, conforme Canastra (2005) “agora é a vez do 

logo emocional ou da razão afectiva” (apud Ortiz-Osés, 2000. Ibid., p. 42). O 

importante era viver o presente, e a dimensão do sacrifício, dever, imolação, sofrimento 

tornou-se algo do passado. Essa situação também pode ser observada nos dias de hoje, 

quando o consumismo de produtos supérfluos e o descarte se aplicam às relações 

humanas. 

O autor também questiona como falar de valores e educar para valores, em uma 

sociedade que busca viver somente o presente e, sobretudo, em uma “cultura do 

sentimento, numa cultura do gosto, numa palavra, numa ética da estética”, segundo 

Michel Maffesoli (2000, apud. CANASTRA, 2005, p. 42). 
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           Nesse contexto, percebemos que, na verdade, não há falta de “valores” e nem 

“ausência” deste ou daquele valor, como tantas vezes se ouve nos discursos em nosso 

cotidiano. Porém, existe uma proliferação de valores utilitaristas (SCHELER, citado por 

García Morente, 2004), e uma mera construção humana, devido ao fim da 

transcendência, segundo esse autor. Para ele, esse “constructos” humanos, significam 

que “cada sociedade, cada comunidade, cada cultura, produz o sentido a partir de sua 

‘diferença’, da sua identidade narrativa e dos seus estilos de vida, adoptados numa 

lógica de identificação ‘múltipla’ (a la carte), (adesão emocional)” (CANASTRA, 

2005, p. 43). 

Diante desse contexto, podemos nos perguntar: Sob quais valores a sociedade 

hodierna procura viver? Canastra, por sua vez, questiona:, quais seriam “os valores 

políticos, estéticos, religiosos, cívicos ou morais?” (op. cit., p. 43). Para uma possível 

resposta a esses questionamentos, necessitamos de uma “educação em valores” ou “para  

os valores”. 

Para Barra (2006), alguns princípios que ajudariam a refletir mais 

profundamente sobre “educação em valores”, seriam os seguintes: 

- formular problemas a partir de questionamentos e dúvidas com o 
objetivo de ajudar as pessoas a se questionar sobre as origens dos 
problemas sociais e a procurar soluções; 
- favorecer o pensamento a respeito das questões sociais, a médio e 
em longo prazo, tanto no que se refere aos efeitos de ações tanto 
quanto a possíveis soluções; 
- não negar o conflito, pois sua aceitação facilita o estabelecimento de 
critérios precisos e a tomada de decisões. A confrontação das 
situações problemáticas favorece, ainda, a aprendizagem da arte da 
negociação quanto há divergência de opiniões. A atitude de enfrentar 
o conflito conduz a outro princípio: tomar decisões embasadas em 
valores mesmo que essas nem sempre resultem em ações. A tomada 
de decisões implica, muitas vezes, em não fazer, isto é, abandonar 
velhos hábitos, costumes, valores e atitudes. (BARRA, 2006, p. 3)  

 

Canastra, de forma diferenciada de Barra, defende a importância da educação em 

valores, como “domínio da ética e/ou moral”, sobretudo em um contexto escolar 

(CANASTRA, 2005, p. 45).  

Segundo ele, no decorrer da história percebemos a “emergência de uma cultura 

que podemos classificar de new age” (ibid., p. 45), que significa uma ascensão de um 

ambiente emocional e como consequência ao relativismo ético e ao processo de 

desinstitucionalização. Mais uma vez, nos perguntamos com Canastra: “como educar 
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em valores, num contexto de pluralismo ético e político e numa atmosfera de 

identificação emocional’?” (CANASTRA, 2005, p. 46). 

Concordamos com o autor, porque sabemos da importância da ética na vida de 

uma sociedade e esta poderia de fato ser construída no decorrer da história educacional 

do homem e da mulher, a tal ponto que Barra (2000), em sua tese, ressalta sobre a 

importância da educação:  

O objetivo da educação é ajudar as pessoas não somente a conhecer a 
razão dos seus atos, mas, sobretudo, ajudá-las a compreender o 
substrato ético que as orienta: o por quê e para que de suas ações. 
Portanto, a Ética é o pilar da Educação e Educação em Valores, pois 
busca a formação de crenças positivas, valores e atitudes que são a 
base de um comportamento ético responsável em relação a si mesmo, 
ao outro e ao meio ambiente, ou seja, desenvolver nos indivíduos 
valores e atitudes que reflitam a aceitação pelas suas ações e a 
responsabilidade pelos seus atos” (BARRA, 2000 p. 80-81). 

 

Canastra (2005) explica que somente a partir da década de 1970 se iniciam os 

estudos sobre desenvolvimento moral e, nos anos 1980, com Lawrense Kohlberg, 

aumenta sua popularidade, porque rejeita o “relativismo ético (clarificação de valores), 

como se ter insurgido contra a chamada ‘moral das virtudes’ (educação para o caráter)” 

(CANASTRA, 2005, p. 46). É a partir dos “estudos empíricos que Kohlberg, elaborou a 

teoria do desenvolvimento moral, tendo como referencial o próprio desenvolvimento 

cognitivo” (CANASTRA, 2005, p. 47). 

Segundo ele, surge desse modo a teoria dos seis estádios de Kohlberg (1984), 

que está agrupada em três níveis: pré-convencional (fase do egocentrismo), pós-

convencional (assunção de uma moralidade autônoma, assente em princípios éticos e 

morais) e nível de raciocínio moral (complexidade cada vez mais elevados). 

(CANASTRA, 2005, p. 47). A partir desses estádios, Kohlberg constrói um sistema 

estruturado numa ética procedimental (tendo como princípio a justiça), “Uma vez que o 

juízo moral se desenvolve a partir da adopção de perspectivas que conduzem a níveis 

superiores de raciocínio moral, independentemente dos conteúdos e contextos” (op. cit., 

p. 47). 

Entretanto, Canastra ressalta que alguns autores discordam dessa teoria, em 

certos pontos: 

1- a universalidade dos estádios morais; 
2- a não consideração da influência do meio ambiente; 
3- a importância do afecto, das características das habilidades sociais 
(CANASTRA, 2005, p. 48). 
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Segundo ele, concluindo sua reflexão, para chegarmos à “emergência de um 

sujeito ético” (moral), “necessitamos de uma educação em valores, construída no 

decorrer da história do homem e da mulher”.  

Concordamos com Canastra (2005) de que as instituições tradicionais: igrejas, 

escolas e famílias estão em crise de valores. “Estas, particularmente, tendem, 

progressivamente, a perder o ‘poder’ socializador que outrora era outorgado. 

Assistimos, assim, a uma desinstitucionalização das formas de socialização clássicas e, 

ao mesmo tempo, à emergência duma cultura do ‘sujeito’” (DIAZ-SALAZAR et. al., 

1994, apud, CANASTRA, 2005, p. 44) 

Essa “crise” de valores acontece porque, na história humana, talvez nunca tenha 

existido uma efetiva e afetiva formação de valores, e assim não se formou um sujeito 

ético. Segundo Canastra (2005), “essa emergência da cultura do sujeito, leva a repensar 

o papel dos agentes socializadores em matéria de ‘educação em valores’” (op. cit. p. 

44). Com isso, percebemos que necessitamos formar uma “educação em valores”, para 

sairmos, quem sabe, da crise pela qual as instituições, (escolas, igrejas, famílias) estão 

passando.  

Para esse autor, uma das formas para isso seria “levar a sério a emergência de 

uma cultura do sujeito, que, entre outras implicações, nos coloca perante a necessidade 

de revisar algumas categorizações no campo da chamada ‘educação em valores” (op. 

cit. p. 45). 

Para complementar nosso pensamento, vejamos que Canastra não só ressalta, 

para educação em valores, a importância da emergência de uma cultura do sujeito, mas 

também a emergência do sujeito ético, para educação em valores. 

O autor menciona que uma educação em valores “enquanto intervenção 

educativa no domínio de uma ética ou de uma moralidade deverá procurar uma 

conjugação inteligente, que seja capaz de articular, de modo integrado. A dimensão 

singular do sujeito (subjectivação), a abertura a outras experiências, outras vozes, outros 

textos que entram no processo de construção da personalidade moral (socialização)” 

(ibid. p. 55). 

Queremos dizer que a educação em valores deve levar os sujeitos educador e 

educando, a “viver no clima moral’, numa palavra, ethos cultural” (ibid., p. 55), para 

desenvolver valores. 



60 

 

 
 

Segundo Saviani (1996), “uma vez que a experiência axiológica é uma 

experiência tipicamente humana, é a partir do conhecimento da realidade humana que 

podemos entender o problema dos valores” (SAVIANI, 1996, p. 36). Entra aqui o papel 

da educação e do educador a promover o ser humano, no que se refere aos seus valores. 

Se olharmos no decorrer da história, sobretudo  as posturas ‘neoconservadoras’, 

segundo Canastra (2005), “preconizam um ‘retorno’ a moral das ‘virtudes’ (educação 

do caráter), segundo estes justificada pela ‘ausência’ de valores na nossa sociedade. (...) 

A pretensa ‘crise’, não parece estar associada à ausência ou à falta de valores, mas à 

pluralização de sentidos e de valores” (op. cit., p. 56). 

Aprendemos que existem inúmeros valores universais, mas o que percebemos, 

conforme descreve Canastra, é a existência de uma pluralização de valores e, por isso, 

frequentemente nos perdemos no emaranhado de tantos valores, talvez esquecendo que 

precisamos educar para alguns valores éticos e morais e, por meio destes, desenvolver 

outros. No nosso entendimento, esse seria o papel da “educação em valores”.  

          Sabemos que os valores são dinâmicos e mudam no decorrer de nossas vidas, em 

função de nossos conhecimentos, nossa maturidade, nossa vivência dos acontecimentos 

e fatos que vão sendo transformados.  

Há mais ou menos vinte anos, por exemplo, não se dava tanta ênfase à educação 

em valores ambientais e nem se imaginava que um dia precisaríamos nos educar para as 

questões ambientais. Hoje temos uma vasta literatura para compreendermos como são 

importantes as questões ambientais, sobretudo quando se referem à ética e aos valores 

ambientais. Vejamos:  

Gadotti (1999), no seu artigo “Dos princípios pedagógicos para uma sociedade 

sustentável”, cita Gutiérrez, que, por sua vez, define “a ética integral, isto é, um 

conjunto de valores-consciência ecológica que dá sentido ao equilíbrio dinâmico e à 

congruência harmônica e que desenvolve a capacidade de autorrealização” 

(GUTIÉRRES, 1996, p. 17, apud, GADOTTI, 1999, p. 86). 

Carvalho (2004), no entanto, indica que 

o grande desafio da Educação Ambiental é aquele que se passa em 
nível ético; tanto da ética que ela pretende instaurar, como elemento 
catalisador de uma nova lógica de relacionamento entre ser humano e 
a natureza, quanto do conjunto de valores dos profissionais” 
(CARVALHO, 2004, p. 156-8). 
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Nesse sentido é que Barra (2000) nos remete a Ortega e Gil (1996), quando 

destacam a “necessidade de se abordar na Educação Ambiental o ensino-aprendizagem 

em valores ambientais” (ORTEGA e GII, 1996, p. 62-3) o que, segundo os autores, se 

justifica pelas seguintes razões: 

Não é seguro esperar um comportamento ecológico respeitoso, 
altruísta e solidário em relação ao meio ambiente se ao mesmo tempo 
não se tem presente outros valores como a justiça, respeito, 
valorização das pessoas, dentre outros. Por exemplo: é possível 
discutir e aceitar o respeito ao meio natural e urbano sem os valores de 
responsabilidade e solidariedade?” (ORTEGA  e GIL, 1996, p. 145-7, 
apud BARRA, 2000 , p. 80). 

    

É nesse sentido que o nosso desafio como educadores e educadoras é preparar os 

cidadãos não somente para responder aos problemas atuais, mas também aos que se 

apresentarão no futuro. Uma resposta isolada, pontual, pode ficar parada no tempo e 

num contexto determinado. É necessário desenvolver valores que levem a uma busca 

permanente de novas formas de responder a novos problemas com os quais a sociedade 

pode se deparar, em decorrência das mudanças climáticas.  

Pensamos que as mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente não se 

produzirão até que a maioria dos cidadãos tenha assimilado a nova concepção de 

valores positivos a respeito do meio, que os levará a conceber uma maneira diferente de 

viver, interagindo com o meio em que vivem.  

Os valores, enquanto ideias de realização pessoal, nos quais buscamos pautar 

nossa existência ao longo da vida, exercem em nós, uma função dinamizadora e 

orientadora de nossas atitudes. Mas exercem essa função quando são assumidos, quando 

participam de nossas crenças vitais, quando fazem parte de nossa cultura ou são nossa 

própria cultura com a forma de vida. 

Segundo Ortega e Gil (1996), “os valores não ‘valem’ se são somente objeto de 

conhecimento. O valor da justiça não necessariamente nos leva a ser justos, como o 

conhecimento do valor da tolerância não necessariamente nos leva a ser tolerantes. 

Todos sabem, há muito tempo, o que significa, do ponto de vista da ecologia, um rio 

limpo e uma natureza protegida” (ORTEGA e GIL, 1996, p. 145- 7, apud BARRA, 

2000, p. 80). Também podemos acrescentar as dimensões ecológica, social e econômica 

da sustentabilidade. Porém seu valor ecológico ainda não foi assumido como valor vital, 

integrante de nossa cultura como forma de vida, ou mesmo por uma grande parte da 

população.  
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Os valores não se ensinam somente dando-os a conhecer. É necessária a 

experiência pessoal do valor. A justiça, como valor, não se aprende. É necessário que 

tenhamos experiências com ela, observemos como as pessoas justas se comportam, qual 

é a sua conduta. Da mesma forma o “valor ecológico” não se aprende porque é objeto 

de ensino nas escolas, como um conhecimento a ser adquirido, mas sim, aprendemos se, 

junto com o conhecimento, tivemos experiência de um entorno limpo e protegido e de 

cidades sustentáveis.  

Com frequência, a Educação Ambiental (EA) é entendida como uma tarefa que 

deve se desenvolver longe da escola e da cidade. A EA, no entanto, não se identifica 

com atividades exóticas, alheias atividades e experiências cotidianas. Pelo contrário, 

exige uma atuação sobre o entorno mais imediato, aquele que constitui o lugar da nossa 

experiência do dia a dia. Nesse sentido, a família, o lar e a escola se convertem em 

cenários obrigatórios da Educação Ambiental (ORTEGA, p. 145-7, apud BARRA, 

2000, p. 80- 81). 

A partir dos valores, seja os espirituais ou religiosos, seja os cognitivos e/ou 

ambientais, educar para valores em educação ambiental é imprescindíveis para o futuro 

bem- estar da humanidade, que necessita com urgência refletir sobre o real significado 

dos valores. 

Acreditamos que, a temos muito que avançar, sobretudo quando nos referimos 

aos valores ambientais.  

 

           3.4.2. Educação e Valores Ambientais  

           

Como mencionado anteriormente, Carneiro (1997) comenta sobre diversos 

valores e destaca os seguintes valores ambientais: Cidadania, responsabilidade e 

respeito. 

Para o ser humano refletir e desenvolver uma sensibilização para as questões 

ambientais necessita saber da responsabilidade sobre seus direitos e deveres e quais os 

valores das normas de comportamento dentro de uma sociedade. 

Com relação ao valor da cidadania, Carneiro (1997) comenta que ele “relaciona-

se aos direitos e deveres do Cidadão em prol da qualidade de vida, ou seja, da 

satisfação, das necessidades básicas dos indivíduos e da sociedade” (op. cit., 1997, p. 

62).              
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Para que haja uma sociedade que mude seus costumes e, sobretudo, aqueles que 

se referem às questões ambientais, precisamos ter o valor da participação incutido na 

população.  

Para Gadotti (1999), “a participação serve para fortalecer a democracia, garantir 

a governabilidade, facilitando a autodeterminação ao tomar decisões” (GADOTTI, 

1999, p. 120-1). 

Os valores cidadania, responsabilidade e respeito estão presentes tanto no 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global” como na Carta da Terra.  De acordo com Boff (2009), esse documento enfatiza 

a importância do valor da participação na sociedade no instante em que afirma: 

“construir sociedades democráticas, justas, sustentáveis, participatórias e pacificas” (op. 

cit., p. 187-9).  

Acreditamos que a sociedade é a força que nos apoia frente às situações adversas 

e que nos impulsiona às mudanças necessárias. No entanto, para que as transformações 

se efetivem, precisamos ter ciência desses valores e de outros anteriormente 

mencionados e que são parte integrante de nossa reflexão neste trabalho.        

Quanto ao valor da responsabilidade, Carneiro nos diz que ele: 

 
É um valor que desperta tanto os indivíduos quanto os grupos, 
populações, enfim, a humanidade toda, para as consequências das 
ações humanas sobre o meio ambiente; é o cuidado que todos devem 
ter como um dever de proteger, melhorar as condições de vida do 
entorno, tendo em vista o beneficio das gerações presentes e futuras. 
O espaço da responsabilidade é amplo e complexo. A autonomia e a 
responsabilidade consistem na capacidade de cada um responder a 
situações conflitivas tomando como critério suas crenças. A 
responsabilidade individual tem várias dimensões que vão desde a 
responsabilidade para com a vida (no sentido de mantê-la e enriquecê-
la visando uma vida humana plena); a responsabilidade para com a 
história (no sentido de recuperação do respeito ao que o homem foi, é 
e pode vir a ser), a responsabilidade para consigo mesmo (no sentido 
do questionamento de sua relação com o coletivo a partir do 
compromisso com o gênero humano visando a prosperidade mundial 
compartilhada) (CARNEIRO, 1997, p. 62). 

        
Entretanto, Gaudiano e Katra (2009)  destacam a responsabilidade como o 

processo de assumir as consequências de nossas ações. Para eles,: 

responsabilidade consiste em assumir as consequências de nossas 
ações, coerentemente, de nossos pensamentos, atitudes e inter-
relações. Na medida em que se desenvolve um pensamento crítico 
criador, de reflexão, de análise, fortalecem-se as atitudes e os 
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comportamentos responsáveis, solidários, emancipatórios 
(GAUDIANO e KATRA, 2009, p. 59).  

             

 Ao consultarmos os princípios da Carta da Terra, percebemos que esse 

documento não comenta diretamente o valor da responsabilidade, como compromisso 

de todos. Porém, menciona outros verbos como prevenir, assegurar, respeitar e proteger, 

que, a nosso ver, associam responsabilidade com compromisso com todos. 

           Gadotti (1999) adverte da responsabilidade de todos os “governos locais perante 

as comunidades que servem” (GADOTTI, 1999, p. 120-1). Com isso, essa 

responsabilidade requer dos governos comprometimento e compromisso com todas as 

classes sociais. 

A Constituição Brasileira, no capítulo sobre meio ambiente, Artigo 225, também 

enfatiza que todos os cidadãos e o poder público têm responsabilidade mútua pela 

manutenção do “ambiente equilibrado” para as futuras gerações. 

Portanto, para que haja uma Educação Ambiental no sentido da promoção de 

valores ambientais, precisamos que todos sejam responsáveis consigo mesmos , com o  

outro,  e para com o meio ambiente e assumam as consequências dos seus atos, sejam 

elas boas ou ruins.  

Outro valor de grande significado é o valor do respeito.          

Segundo Carneiro (1997),:  

respeito significa: “ato ou efeito de respeitar (se) - tratar com 
reverência ou acatamento; honrar. Envolve basicamente três 
dimensões: o respeito à vida, não só humana, mas a de todos os seres 
vivos, sob a perspectiva das possibilidades de sobrevivência na Terra. 
Essa concepção, denominada de biocentrismo, estabelece a 
indissociabilidade entre o homem e seu entorno, considerando-se que 
os seres humanos compartilham a Biosfera com os demais seres vivos 
e a estes estão unidos por interesses comuns. Expressa, assim, um 
enfoque ético centrado na vida; O respeito frente à biodiversidade e à 
diversidade cultural, em termos de proteção e recuperação dos 
ecossistemas da Terra, para a satisfação das necessidades básicas e 
enriquecimento das sociedades humanas; O respeito ao meio ambiente 
enquanto patrimônio de todos, bem comum” (op. cit., p. 62). 

           
Para Boff (2009), a Carta da Terra, destaca o valor do respeito, quando afirma: 

“respeitar e cuidar da comunidade vida e respeitar a Terra e a vida com toda sua 

diversidade” (op. cit., p. 187-9). 

Gaudiano e Katra (2009) também fazem referência sobre o valor do respeito 

quando relatam sobre o processo educativo, principalmente na Educação Ambiental:  
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o cultivo de valores ambientais – respeito, responsabilidade, 
solidariedade, crítica, equidade, etc., poderiam constituir um referente 
básico para uma exigência ética para os sistemas políticos – 
educativos, fator iniludível para fortalecer o desenvolvimento sócio-
ambiental (GAUDIANO e KATRA, 2009, p. 58). 

         

  O valor do respeito nos leva a refletir como estamos nos relacionando, não 

somente com as questões ambientais, mas com a nossa espiritualidade, com as culturas 

e com os demais seres humanos e outros seres que coabitam o planeta. 

Gadotti (1999) propõe uma nova dimensão quando se refere ao significado de 

respeito: “respeito a vida, a espiritualidade e a diversidade cultural” (op. cit, p. 120-1). 

Percebemos que esta nova dimensão, proposta por esse autor, é a Dimensão da 

espiritualidade. A nosso ver, isso significa respeitar o modo de pensar de cada pessoa, 

além da dimensão humana, respeitando também a dimensão divina espiritual. Para nós, 

o ser humano e a natureza têm sua dimensão espiritual-transcendental. 

De acordo com Boff (2009), a Carta da Terra conclui seus princípios apontando 

para que “todos os homens e mulheres promovam uma cultura de tolerância, não 

violência e paz” (op. cit., p. 187-9). Ao lermos  essas palavras,  despertar em nós a 

cultura de tolerância, que, em nosso entendimento, significa respeitar o homem e a 

mulher, denominações religiosas,  meio ambiente e natureza. 

Acreditamos que é possível promover essa cultura, porém, precisamos incutí-la 

na mente (cognitivo) e no “coração” (afetivo) dos homens e mulheres, desde sua 

formação inicial, e que estes valores universais são indispensáveis para a felicidade 

presente e futura da humanidade. 

Sobre essa universalidade dos valores, Leonardo Boff (2009) nos propõe a 

seguinte reflexão: “para garantir a sobrevida comum, precisa de um consenso sobre 

valores e atitudes irrenunciáveis. Caso contrário todos podem perecer” (BOFF, 2009, p. 

63). 

A importância dos valores, especialmente os teológico-espirituais e ambientais, 

pode também ser encontrada, em um trecho da Oração de Santa Paulina:  “(...) Santa 

Paulina, intercede por nós, junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar 

sempre, na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno”. (ORAÇÃO A 

SANTA PAULINA20, grifo nosso).          

                                                 
20 A oração completa está disponível em: 
http://www.santuariosantapaulina.org.br/viewpage.php?chave=oracao. Acesso em 24 abr. 2012. 
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Diante da belíssima oração de Santa Paulina, dos valores ambientais 

mencionados na Carta da Terra e por outros autores e autoras, aqui citados, e da 

reflexão proposta por Leonardo Boff, sentimos que é nosso compromisso e obrigação, 

como educador, sensibilizar a sociedade para despertar, em cada homem e mulher, essa 

ressignificação de valores e mostrar que é possível vivermos e construirmos uma 

sociedade sustentável, bem melhor que a atual. No entanto, isto somente será possível 

se cada ser humano sensibilizar-se da importância desses valores em  sua vida.  

Temos plena convicção de que, para sensibilizar e motivar a sociedade frente 

quanto a essa importância, necessitamos obrigatoriamente da Educação. Segundo 

Saviani (1996), “os problemas educacionais inevitavelmente nos levará à questão dos 

valores” (SAVIANI, 1996, p. 35).             

Nessa mesma linha de pensamento se fundamenta Paulo Freire quando, em seu 

livro, “Pedagogia da indignação”, nos alertava que: 

 
A educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor 
da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e 
não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, 
não temos outro caminho se não viver a nossa opção. 
Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que dizemos e o 
que fazemos (FREIRE, 2000, p . 67) 

 
Ainda, destacamos dois momentos da obra deste importante educador, para 

afirmar que, como ele, acreditamos que “mudar é difícil mas possível” e, no início de 

sua obra, de que “ninguém educa ninguém”, ninguém se educa sozinho, pois “os 

homens [e mulheres] se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

1979, p. 79). 

Teixeira (2007) também relembra e cita Paulo Freire (1996), quando afirma que 

não é possível educar o ser humano alheio à formação moral. Para ele: 

transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo, o seu caráter formador. Se respeita a natureza do ser 
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 
moral do educando. Educar é substantivamente formar (PAULO 
FREIRE, 1996, apud, TEIXEIRA, 2007, p. 7). 

                  
Retomando Gaudiano e Katra (2009), no artigo “Valores e Educação Ambiental: 

aproximações teóricas em um campo em contínua construção”, é importante destacar o 

que esses autores dizem sobre: “a importância de promover a prática de valores 

ambientais nos processos educativos, para contribuir na melhoria do nosso planeta, de 
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nossa qualidade de vida, na transição para a sustentabilidade ecológica...” (GAUDIANO 

e KATRA, 2009, p. 53).   

Esses autores assumem algumas abordagens básicas sobre a prática de valores 

ambientais nos processos educativos: 

1) a realidade é um tecido inseparável (Mundo-sociedade-
humanidade). Citam Morin (1999): ‘São seres cósmicos e planetários.’ 
Os homens encontram-se inseridos no mundo.   
2)  a crise que confronta nossa sociedade é estrutural e generalizada. 
(fatores: culturais, econômicos, políticos, históricos e a crise moral). 
Vazio da dimensão axiológica (na educação, na vida cotidiana, nas 
instituições, na sociedade em geral). Ex.: injustiça, violência, as 
guerras, a impunidade e a destruição ambiental, etc. Surge o desafio 
dos processos educativos de contribuir  para reverter tal situação, 
como fatores coadjuvantes não-oniscientes, mas inevitáveis, porque 
não se poderia gerar desenvolvimento somente com educação, 
tampouco sem ela. 
3) os valores são elementos constitutivos de todo processo de 
educação, de mudança, de desenvolvimento social. (tornar o mundo 
mais amável, ter qualidades desejáveis, melhoramento socioambiental, 
melhores modos de pensar, de atuar, de ser, o valores dão qualidades 
estruturais para as pessoas, instituições e sociedades). 
4)  Na formação em valores interatuam as condições ontológicas de 
cognição, volição, sociabilização dos humanos. (valores: gera 
compreensão, estima, apreço). Constitui-se espaço para a tomada de 
consciência que impele ação recíproca com os outros. 
5) o desenvolvimento (termo polêmico e polissêmico): entendido 
como desdobramento das capacidades humanas, sociais, culturais, 
ambientais, éticas, de igualdade para as espécies humana e não 
humana. Atenção integrada das diversas dimensões: (ecológica, 
cultural, econômica, moral, tecnológica etc.). O verdadeiro 
desenvolvimento, que não é apenas um crescimento econômico, 
almeja também a conservação em longo prazo da natureza, a 
integridade de seus ecossistemas com visão de futuro e equidade 
social. ‘Defender a natureza, lutar por uma exploração racional dos 
recursos naturais, atacar as causas que degradam e contaminam o 
ambiente passa por defender, de modo inseparável, a causa dos 
empobrecidos e o desenvolvimento dos países do Sul’ (ESCAMEZ y 
GIL, 2003, p. 96, apud GAUDIANO e KATRA, 2009, p. 54-55). 

               

Para Saviani (1996), a educação, o ser humano e a natureza estão interligados: 

“para que haja a existência do ser humano, precisamos do espaço e tempo. Sendo assim 

esse “carácter de dependência do homem se verifica inicialmente à natureza 

(entendemos por natureza tudo aquilo que existe independentemente da ação do 

homem). O homem depende de um espaço físico, clima, vegetação, fauna, solo e 

subsolo” (SAVIANI, 1996, p. 36). 

Segundo esse autor, dete modo o ser humano torna-se um ser situado e sua 

sobrevivência depende desse contexto determinado, assim ele pode se desenvolver 



68 

 

 
 

como ser humano. “Por isso ele é levado a valorizar os elementos do meio- ambiente: 

água, a terra, a fauna, a flora, etc. Valorizar é não ser indiferente” (op. cit., p. 36). 

Ainda, de acordo com Saviani (1996), essas multiplicidades de elementos estão 

ai, não valem e nem deixam de valer, mas na relação com o ser humano é que passam a 

ter significado, passam a valer. A partir dessa relação de não indiferença que o ser 

humano se defronta com esses elementos, criam-se “necessidades que precisam ser 

satisfeitas e este fato leva à valorização e aos valores” (op. cit. p. 37). 

O autor complementa: “os valores indicam as expectativas, as aspirações que 

caracterizam o homem em seu esforço de transcender- – se a si mesmo e à sua situação 

histórica, como tal, marcam aquilo que deve ser em contraposição àquilo que é, e a 

valoração é o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo que deve ser” 

(SAVIANI, 1996, op. cit., p. 38). Sejam os valores e a valoração estão interligados e a 

partir dos dois é possível definir objetivos os quais indicam o foco da ação para a 

Educação e a Educação Ambiental. 

                                             valores 
                                        (o que deve ser) 
                                      /                          \ 
                          valoração                         objetivos 
                                    \                           /                                
                                     realidade - realidade 
                                            ( o que é ) 
 
                               Fonte: Saviani (1996, p. 39) 

 

Sabemos da importância da educação e, sobretudo, da Educação Ambiental para 

a formação permanente do homem e da mulher, e acreditamos que a partir dessa 

formação permanente ambos sejam levados a refletirem sobre os valores. 

Diante dessas reflexões, verificamos a importância da Educação Ambiental  de 

educar para os valores, especialmente os valores ambientais, para podermos concretizar 

a utopia de um mundo melhor e da construção de  sociedades sustentáveis. Para que isso 

aconteça jamais poderemos perder o Valor da Esperança, uma vez que, sem esta, não 

teria sentido lutarmos por um mundo sustentável e mais justo e fraterno, como 

enfatizamos.  

Percebemos que as dimensões dos valores vão além do que pensamos e 

imaginamos.  Sabemos que é possível viver uma vida sustentável. No entanto, para que 

isso aconteça, necessitamos colocar esses valores em prática no cotidiano de nossas 
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vidas. Sejam eles os valores teológico-espirituais, ambientais ou cognitivos ou 

quaisquer outros que tenhamos adquirido no decorrer de nossa existência. 

Diante dessas reflexões sobre ética e valores  precisamos repensar como se vive 

e como ressignificar os valores numa sociedade que prega e incentiva o consumo, a 

exploração da natureza e de outros seres humanos, esquece dos compromissos e valores 

éticos e, sobretudo, da preservação da vida e da natureza.  

Leonardo Boff nos propõe uma “nova ética”, para que se possa mudar o modo 

de ser, pensar e agir neste mundo. 

3.5. Leonardo Boff e o  paradigma ético-social 
 

Dentre tantos teólogos conhecidos da Igreja Católica, Leonardo Boff, talvez seja 

um dos que marcaram mais a história do cristianismo na modernidade, e especialmente 

na América Latina. No seu livro “Ecologia, Mundialização, Espiritualidade” (2008),  

ele trata do resgate da teologia da criação, em que a ecologia facilita entender o conceito 

teológico da criação, mediante o qual Deus e o Universo se diferenciam e, ao mesmo 

tempo, se aproximam. Dizer que somos criados significa afirmar que viemos de Deus, 

temos em nós suas marcas e caminhamos para Ele.  

Nesse livro, Boff comenta que os desafios ecológicos provocam a teologia. E 

que o cristianismo é corresponsável pela crise ecológica, mas não o é sozinho, embora 

tenha tido uma grande influência no Ocidente. Ele cita São Francisco de Assis, patrono 

da ecologia, que soube articular melhor a criação com a redenção, juntamente com a 

patrística cristã que inclui os “pais” do cristianismo, São Tomás de Aquino, Santo 

Agostinho e outros, que, além de filósofos, foram teólogos. (BOFF, 2008) 

Em alguns de seus escritos, o teólogo e escritor Leonardo Boff faz referência à 

ética ecológica e busca um  paradigma ético-social. No livro “Ecologia e Grito da 

Terra, Grito dos Pobres” (1999), critica a ética da sociedade dominante, que, como 

destacava o filósofo Hans Jonas, citado por Joner (2010), continua sendo utilitarista e 

antropocêntrica, como destacava o filósofo Hans Jonas, citado por Joner (2010). Boff 

critica essa ética que: 

Considera o conjunto dos seres vivos a serviço do ser humano que 
pode dispor deles o seu bel-prazer, atendendo a seus desejos e 
preferências. Acredita que o ser humano, homem e mulher, é a coroa 
do processo evolutivo e o centro do universo (BOFF, 1999, p. 23).  
 

Para Boff, a Ética  
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(...) seria desenvolver um sentido do limite dos desejos humanos 
porquanto estes levam facilmente a procurar a vantagem individual à 
custa da exploração de classes, subjugação de povos e opressão de 
sexos. O ser humano é também e principalmente um ser de 
comunicação e de responsabilidade. Então, ético seria também 
potenciar a solidariedade gene racional no sentido de respeitar o futuro 
daqueles que ainda não nasceram. E for fim ético seria reconhecer o 
caráter de autonomia relativa dos seres, eles também têm o direito de 
continuar a existir e a coexistir conosco e com os outros seres, já que 
existiram antes de nós e por milhões de anos sem nós (BOFF, 1999, p. 
23). 
  

Leonardo Boff foi um dos idealizadores da Carta da Terra21, que resume 16 

princípios de uma Ética Mundial, como base para uma Ética Ambiental, visando à 

sustentabilidade da Vida, em toda a sua plenitude e diversidade. 

Os 16 princípios da Carta da Terra são: 

- Respeitar e cuidar da comunidade de vida. 
- Respeitar a Terra e a vida com toda sua diversidade. 
- Cuidar da comunidade de vida com compreensão, compaixão e 
amor. 
- Construir sociedades democráticas, justas, sustentáveis, 
participatórias e pacíficas. 
- Assegurar a riqueza e a beleza da Terra para as gerações presentes e 
futuras. 
- Integridade ecológica. 
- Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, 
com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos 
processos naturais que sustentam a vida. 
- Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção 
ambiental e, quando o conhecimento for limitado, tomar o caminho da 
prudência. 
- Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 
capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem- 
estar comunitário. 
- Aprofundar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a 
troca aberta e uma ampla aplicação do conhecimento adquirido. 
- Justiça social e ecológica. 
- Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social, econômico e 
ambiental. 
- Garantir que as atividades econômicas e instituições em todos os 
níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e 
sustentável. 

                                                 
21 Em 1987, a Comissão Mundial das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) 
fez um chamado para a criação de uma carta que tivesse os princípios fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável. A redação da Carta da Terra foi um dos assuntos não concluídos da Cúpula 
da Terra no Rio em 1992. Em 1994, Michail Gorbachev, presidente da Cruz Verde Internacional, lançou 
uma nova iniciativa da Carta da Terra como o apoio dos governos dos Países Baixos. A comissão da 
Carta da Terra, no Conselho da Terra na Costa Rica.( Fonte: Cadernos de Educação Ambiental. Série 
Documentos Planetários.V.1. Itaipu Binacional, 2004)  
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- Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para 
o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à 
educação, ao cuidado da saúde e às oportunidades econômicas.  
- Apoiar, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um 
ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a 
saúde corporal e o bem-estar espiritual, dando especial atenção aos 
povos indígenas e minorias. 
- Democracia, não violência e paz. 
- Reforçar as instituições democráticas em todos os níveis e garantir-
lhes transparência e credibilidade no exercício do governo, 
participação inclusiva na tomada de decisões e no acesso à justiça. 
- Integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida, os 
conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de 
vida sustentável. 
- Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 
 - Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz (BOFF, 
2009, p.187-9). 

 

No livro “A opção Terra - A Solução Para a Terra Não Cai do Céu” (2009), 

Leonardo Boff propõe um paradigma ético-social, o que aproxima suas ideias com os 

princípios de Guattari e Hans Jonas. Segundo ele, precisamos de uma “Declaração 

Universal do Bem Comum da Humanidade”, e para toda comunidade de vida, que se 

estruture ao redor dos seguintes quatro eixos:  

 

1) uso responsável e sustentável dos bens e serviços naturais; 
2) primazia do valor de uso desses bens sobre o valor de troca; 
3) estabelecimento de um controle democrático das relações sociais, 
especialmente das econômicas; 
4) uma perspectiva multicultural da ética social mínima e da 
dimensão espiritual da existência (BOFF, 2009, p. 169). 

 

Para Boff (2009), estes eixos sustentarão um novo paradigma e um sentido 

enriquecido de ser. Segundo ele, eles fundariam uma “nova moralidade”. 

No que se refere à história da Educação Ambiental, em particular, além da Carta 

da Terra e desses princípios, é preciso destacar também o documento elaborado no 

Fórum Global das ONGs, paralelo à Conferência Rio 92, e que relata sobre os valores, o 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global”.  

Do Tratado, destacamos princípios para uma Educação para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global: 

1. A educação é um direito de todos, somos todos aprendizes e 
educadores. 
2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e 
inovador, e em qualquer tempo e lugar, em seus modos formais, não 
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formais e informais, promovendo a transformação e a construção da 
sociedade. 
3. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de 
formar cidadãos com consciência local e planetária, que respeitem a 
autodeterminação dos povos e a soberania das nações. 
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato 
político baseado em valores para a transformação social. 
5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, 
enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de 
forma interdisciplinar.  
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade 
e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias 
democráticas e interação entre as culturas.  
7.  A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas 
causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto 
social e histórico. Aspectos primordiais relacionados ao 
desenvolvimento e ao meio ambiente tais como população, saúde, 
democracia, fome, degradação da flora e fauna devem ser abordados 
dessa maneira.  
8.  A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e 
equitativa nos processos de decisão, em todos os níveis e etapas.  
9.  A educação ambiental deve recuperar reconhecer, respeitar, 
refletir e utilizar a história indígena e culturas locais, assim como 
promover a diversidade cultural, linguística e ecológicas. Isto implica 
uma revisão da história dos povos nativos para modificar os enfoques 
etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue.  
10.  A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder de as 
diversas populações, promoverem oportunidades para as mudanças 
democráticas de base que estimulem os setores populares da 
sociedade. Isto implica que as comunidades devem retomar a 
condução de seus próprios destinos.  
11.  A educação ambiental valoriza as diferentes formas de 
conhecimento. Este é diversificado, acumulado e produzido 
socialmente, não devendo ser patenteado ou monopolizado.  
12.  A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas 
a trabalharem conflitos de maneira justa e humana.  
13.  A educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo 
entre indivíduos e instituições, com a finalidade de criar novos modos 
de vida, baseados em atender às necessidades básicas de todos, sem 
distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião, classe ou 
mentais.  
14.  A educação ambiental requer a democratização dos meios de 
comunicação de massa e seu comprometimento com os interesses de 
todos os setores da sociedade. A comunicação é um direito inalienável 
e os meios de comunicação de massa devem ser transformados em um 
canal privilegiado de educação, não somente disseminando 
informações em bases igualitárias, mas também promovendo 
intercâmbio de experiências, métodos e valores.  
15.  A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, 
valores, atitudes e ações. Deve converter cada oportunidade em 
experiências educativas de sociedades sustentáveis.  
16.  A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência 
ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este 
planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas 
formas de vida pelos seres humanos. (FÓRUM, 1992, p. 194 -196) 
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Podemos observar que, uma Ética Ambiental, seja na Ecologia, no campo 

ambiental, ou na Teologia, envolve inúmeros desses princípios, dos quais destacamos os 

de número 4, 5 e 6 porque envolvem valores para a transformação social, a inter-relação 

entre os humanos, a natureza e o universo de forma interdisciplinar, assim como a 

solidariedade, a igualdade, e o respeito aos direitos humanos e a interação entre as 

culturas.  

Ainda, podemos afirmar que no decorrer da história da EA, cada documento 

construído, além dos acima citados, e outros que existem e existirão, continuam 

apontando para a reflexão e sensibilização dos homens e mulheres para a importância 

dessa transformação que Boff e outros autores chamam de  paradigma ético-social.  

3.6. A Campanha da Fraternidade como resgate de uma ecologia 

cósmica e de um paradigma ético-social 

 
Dando continuidade a essa discussão sobre ética e valores, convém abrir um 

espaço para resgatar a iniciativa da Igreja Católica, voltada ao resgate desses aspectos 

com base na teologia Cristã.  Destacamos o nome de homens e mulheres cujo trabalho 

no campo da justiça social e ambiental repercutiu mundialmente: Irmã Dorothy 

(americana), em Marabá, em Belém do Pará, Padre Josimo, no Nordeste Brasileiro, e 

Chico Mendes, na Amazônia, além de outros que defenderam com a própria vida, o 

valor de uma vida sustentável para todas as classes sociais. 

Na luta por uma Ecologia Cósmica, surge a necessidade de Campanhas para 

aliar as forças dentro da Igreja Católica e também com outras denominações religiosas.  

Em 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira idealizaram uma 

Campanha para arrecadar fundos para atividades assistenciais e promocionais da 

instituição e torná-la, assim, autônoma financeiramente. A atividade foi chamada de 

Campanha da Fraternidade e realizada, pela primeira vez, na Quaresma de 1962, em 

Natal (RN), com adesão de outras três dioceses e apoio financeiro dos bispos norte-

americanos. 

Esse projeto foi lançado para todo o país, no dia 26 de dezembro de 1963, sob o 

impulso renovador do Concílio Vaticano II, em andamento na época, e realizado pela 

primeira vez na Quaresma de 1964. 
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Nesse contexto de renovação da Igreja, a Campanha da Fraternidade (CF) foi 

crescendo. No ano de 1970, ganhou um especial significado, com a mensagem do Papa, 

em cadeia nacional de rádio e televisão, na abertura da quarta-feira de cinzas, e, até os 

dias atuais, continua o Sumo Pontífice apoiando a Campanha com suas mensagens. 

Embora tenhamos muitos anos de Campanhas, vamos nos ater apenas a dois 

exemplos, marcantes: a do ano de 1964, quando o Tema foi “Igreja em Renovação” e o 

Lema: “Lembre-se você também é Igreja”, e a de 2011, com o Tema: “Fraternidade e a 

Vida no planeta” e o Lema: “A criação geme como em dores de parto” (Rm8,22). 

As Campanhas da Fraternidade têm objetivos permanentes, que são:  

1- despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, 
comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum; 
2- educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, 
exigência central do Evangelho; 
3- renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da 
Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma 
sociedade justa e solidária (todos devem evangelizar e todos devem 
sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja (Manual da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil : CNBB, 2009, p. 11-15) 

 

A Igreja Católica, com estas sugestões, quis e quer sensibilizar a população 

brasileira para a questão ambiental e indicar ações individuais e coletivas demonstrando 

que é possível construir um mundo mais humano e ecológico, quando todos os homens 

e mulheres estiverem cientes que eles são parte integrante e sujeitos do meio ambiente 

em que vivem, influenciando e sendo influenciados por ele. 

 
 
3.7. O conceito de sustentabilidade expresso no livro do Gênesis e 

alguns pareceres sobre sustentabilidade na encíclica “Caritas Veritatis”  

 

O livro do Gênesis é o primeiro livro da Sagrada Escritura e tem como objetivo 

apresentar a obra perfeita do Criador, desde a criação de todos os seres vivos até 

culminar com a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança. 

Esse livro mostra uma verdadeira sustentabilidade quando faz referência à obra 

perfeita da Criação todos viviam em harmonia e após cada inspiração criativa o Criador 

dizia: “tudo era bom” (A Bíblia, Gn1-2).  
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No decorrer da história, com a evolução e o egoísmo dos seres humanos, se 

perdeu a harmonia e começou a degradação da natureza, tornando este mundo 

insustentável devido ao exacerbado consumismo. 

No livro do Gênesis (Cap.10), se chama de “pecado” essa desarmonia entre o ser 

humano e seu Criador, sendo aquele desobediente ao Criador. A leitura do livro que 

trata da Criação sugere que o Criador fez tudo para o homem e a mulher se 

“sustentarem” e serem felizes com os frutos da natureza. 

Acot (1990) comenta que, na expulsão de Adão e Eva do paraíso, está 

claramente expressa uma rebelião do homem contra a criação, a qual se pode interpretar 

como a fundamentação mítica de uma inadequação essencial entre a natureza e o 

homem. É interessante observar que o castigo a Adão e a Eva se está revelando hoje 

uma profecia auto-cumprida. (ACOT, 1990, p. 173) 

Assim, desde o início da criação, homem e mulher tiveram dificuldades de 

entender o quanto é importante viver em sintonia com o Criador, e sem essa constante 

relação com o Criador e com a natureza não é possível uma  vida sustentável. 

Boff (1993) aponta que a reflexão cristã dominante não aprofundou muito o 

mistério da criação, sendo levada, por razões históricas e institucionais, a concentrar- se 

mais no mistério da redenção. Para ele, quando se fala no livro do Gênesis sobre 

“subjugai a terra e dominai”, isso não corresponde ao despotismo sugerida pelas 

palavras, e que o erro deriva do fato de que os leitores se colocam-se dentro da 

modernidade (e, portanto, fora do contexto cultural de 3.000 anos atrás, quando foi 

escrito o texto), supondo-se certa dificuldade para abordar implicações que não são 

meramente exegéticas (BOFF, 2008, p. 59). 

O verbo submeter, em hebraico, Kabash, no contexto da cultura semita tem 

como foco principal a terra e o seu cultivo, e o verbo dominar é tradução do hebraico 

rodah, que possui o sentido de cultivar, organizar e cuidar. Assim, não é concedida ao 

ser humano a posse em termos de senhorio em relação aos outros seres criados, pois a 

conotação destes verbos indica  precisamente de atitudes de cultivo, zelo, cuidado, 

próprias de um pastor que conduz suas ovelhas, protegendo-as dos iminentes perigos. O 

livro do Gênesis esclarece esta questão quando afirma que “Deus colocou o ser humano 

no jardim para cultivar e guardar” (A Bíblia, Gn2, 15). 

O padre Marcial Maçaneiro (2010), no seu artigo “Religião, ecologia e 

sustentabilidade”, fala da relação do Criador e das criaturas no livro do Gênesis, 
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citando: “Deus viu que tudo era bom” (A Bíblia, Gn1,10). Esta exclamação a cada dia 

da criação, até a modelagem do ser humano à “imagem e semelhança divina” (op. cit., 

Gn1,26), faz do cosmos, da Terra e suas criaturas um hino vigente à glória de Deus. 

Maçaneiro conclui seu pensamento, comentando que o livro da Criação “é 

maquete do futuro projetado por Deus”. (MAÇANEIRO, 2010, p. 1). Ele ensina que o 

livro da Criação é modelo para a sustentabilidade do ser humano, pelo qual o Criador 

revela seu amor infinito para com seus filhos e todas as criaturas e cuida deles desde 

sempre, e esse cuidado também deveria acontecer entre o homem, a mulher e a 

natureza. 

O texto base da Campanha da Fraternidade (2011) alerta que houve quem 

entendesse que o ser humano era dono absoluto do planeta porque o texto bíblico diz: 

“Sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei- a! Dominai sobre os 

peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão” (A 

Bíblia, Gn1,28, grifo nosso). No entanto, essa narrativa nos revela que o ser humano foi 

criado no sexto dia ao lado de outros animais como as feras dos bosques, animais 

domésticos e os répteis, os quais parecem superiores aos anteriormente criados (op. cit., 

Gn1,23-25) (CAMPANHA, texto base, 2011, p. 58). 

Outra compreensão da palavra “dominar” é sua origem a partir do latim 

dominus, que significa “senhor”. Nesse sentido, “dominar” significa exercer o senhorio 

sobre os demais, e este exercício do senhorio deve ser feito a partir do modelo do 

“Senhor”, que é o próprio Deus. Ele exerce o senhorio em relação à natureza: Ele a cria, 

ordena o seu crescimento e a sua evolução, cuida e abençoa para que tenha 

continuidade. 

Portanto, o “homem” até pode “dominar” as criaturas, mas não tem o direito de 

abusar deste seu poder e fazer que todos os seres da Criação sejam afetados pela sua 

irresponsabilidade, tendo como consequência uma sociedade insustentável. Deve 

dominar, segundo os preceitos do Senhor, cuidando e abençoando. 

Diante dessa reflexão,  colocamos em pauta aspectos sobre a Encíclica “Caritas 

in Veritatis”, já comentada na introdução deste trabalho, para melhor compreensão 

sobre o porquê de a Igreja se preocupar com a problemática da sustentabilidade. 

O Papa Bento XVI, em sua última Encíclica, faz referência ao Livro do Gênesis, 

apresentando alguns argumentos sobre sustentabilidade, ecologia e natureza. Vejamos 

alguns itens importantes. 
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Nessa Encíclica, ele denunciou diversas concepções e práticas deformadas de 

nossa relação com a natureza: o determinismo evolutivo, que entende a natureza como 

fruto do puro acaso; o neopaganismo22 e o neopantetísmo23 que veem a natureza como 

mais importante que o ser humano, chegando a sacralizá-la e a divinizá-la; o 

mercantilismo e o tecnicismo, que percebem o ambiente natural apenas como matéria à 

disposição de nosso bel-prazer e de nossa ganância depredadora (Cv48). 

Segundo a Encíclica, em reação a essas atitudes desumanas “requer-se uma 

espécie de ecologia do ser humana, pois a degradação da natureza está estreitamente 

ligada à cultura que molda a convivência humana: quando a ecologia humana é 

respeitada dentro da sociedade, beneficia também a ecologia ambiental” (Cv51). Por 

ecologia humana entende-se o cuidado que se deve ter em primeiro lugar com o próprio 

ser humano e a restauração de suas relações profundas com Deus, o próximo e o 

ambiente. O uso do ambiente constitui, portanto, “uma responsabilidade que temos para 

com os pobres, as futuras gerações e a humanidade inteira” (Cv48). 

Diz ainda o Papa Bento XVI que a natureza é expressão de um desígnio de amor 

e verdade. Precede-nos, tendo-nos sido dada por Deus como ambiente de vida. Fala-nos 

do Criador (A Bíblia, Rm1,20) e do seu amor pela humanidade. Está destinada, no fim 

dos tempos, a ser instaurada em Cristo (A Bíblia, Ef. 1, 9-10). A natureza está a nossa 

disposição, não como um monte de lixo espalhado ao acaso (Cv116), mas como um 

dom do Criador que traçou os seus ordenamentos intrínsecos dos quais o homem há de 

tirar as devidas orientações para a guardar e cultivar (A Bíblia, Gn 2,15). 

O Papa fala de preservar a natureza, não só com incentivos ou penalizações 

econômicas, nem é suficiente uma instrução adequada, mas uma solidez moral da 

sociedade em geral. 

Respeitando a vida e a morte natural, com estes desrespeitos, se acaba perdendo 

o conceito de ecologia natural e como consequência, o de ecologia ambiental. 

Ainda segundo a Encíclica, “a Igreja sente a responsabilidade pela criação e 

deve fazer valer esta responsabilidade também em público. Ao fazê-lo, não tem apenas 

                                                 
22 Neopaganismo: “movimentos característicos de uma elite intelectual, foram influenciados pelas 
tendências correntes dessa elite, em especial pelo interesse do folclore e no ocultismo característico do 
romantismo. Porém em cada um dos principais locais onde eles se desenvolveram, ao longo do sec. XIX e 
no início do XX, as colorações locais determinaram sua tendências futuras” ( DUARTE, 2008, p.17) 
23 Neopanteísmo: “em geral baseado no uso de ‘energias’ da natureza. Não mais tem influência nos 
processos civis, sendo restrito às curas, proteção contra ameaças físicas e extrafísicas”. Disponível em:  
http: //www.xr.pro.br/religião.html, acesso em 23/06/2011. 
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de defender a terra, a água e o ar como dons da criação que pertencem a todos, mas 

deve, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo” (Cv 124). 

Percebemos que a Igreja, no geral, defende um mundo sustentável, onde o ser 

humano e a natureza devem estar sempre  de acordo com os princípios divinos. Isto nos 

remete às ideias de Michel Serres sobre o “Contrato Natural”. 

Em seu “Contrato Natural”, escrito originalmente em 1990, Michel Serres toma 

como exemplos, lliada, um quadro do pintor Goya, representando dois guerreiros em 

luta para argumentar que, no passado, “o mundo não se apresentava como frágil; pelo 

contrário, mostrava-se ameaçador, triunfava facilmente sobre os homens, sobre aqueles 

que ganhavam as batalhas e mesmo as guerras”. Trazendo essa situação para os tempos 

atuais, o autor, referindo-se às mudanças climáticas já perceptíveis naquela época, 

afirmava que “A mudança global que hoje se trava não só atrai a história do mundo, 

como transforma também a força deste último em precariedade, numa infinita 

fragilidade. Outrora vitoriosa, a Terra agora é última, (...) Vencido, o mundo vence-nos, 

finalmente. (SERRES, 1991, p. 27). 

Diante das reflexões apresentadas neste capítulo, conclui-se que todos os seres 

humanos são responsáveis para que tenhamos um planeta sustentável, independente de 

nossa denominação religiosa, raça ou cor, porque deste planeta, que (co) partilhamos 

com outros seres vivos, todos nós necessitamos. 
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 4. Caminho metodológico 
 

  4.1.Tipo de Pesquisa  
 

Esta pesquisa é qualitativa do tipo Participante. Patton afirma que o avaliador 

qualitativo fala com as pessoas de suas narrativas sobre suas experiências e percepções 

(PATTON, 2003).  Para Dias (2010), esse tipo de pesquisa lida com informações mais 

subjetivas e permite a representação verbal dos dados. Nela, podem ser empregadas 

descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos, citações diretas de pessoas sobre 

suas experiências, utilização de trechos de documentos, registros, gravações ou 

transcrições de entrevistas e discursos. Podem, ainda, ser empregadas interações entre 

indivíduos, grupos e organizações. 

Para Flick (2004), os aspectos essenciais desse tipo de investigação consistem na 

escolha correta de métodos e teorias oportunas, no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa, 

como parte do processo de produção de conhecimento, e na variedade de abordagem e 

métodos. (FLICK, 2004) 

Assim, segundo esse autor, exige-se do pesquisador o máximo de empenho e 

atenção, tendo sempre presente a linha de referência que está usando no seu estudo. De 

certa forma, ao abordar o sujeito, o pesquisador precisa ter em mente o que e aonde quer 

chegar. Precisa ter noção da relevância que persegue, e assim manter sempre o foco no 

que realmente quer saber. Claro que isso não pode de forma alguma interferir nas 

respostas que irá colher. Ele precisa vivenciar o seu trabalho de pesquisa. Para obter 

essa vivência, é de suma importância considerar e ajustar o contexto em que a pesquisa 

é realizada, devendo o pesquisador estar localizado o mais próximo possível do “objeto 

de estudo” para verificar, com exatidão, as variáveis possíveis, os aspectos, as 

percepções e emoções e os dados importantes para a composição de sua pesquisa 

(FLICK, 2004).  

No que diz respeito à utilização das técnicas narrativas, concordamos com Souza 

e Galiazzi (2008) de que “fazemos um exercício em que a narrativa de um vai 

implicando a narrativa do outro, dialogando a respeito das nossas histórias que, 
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enquanto sujeitos inseridos no processo de formação em rede, entrecruzam-se com as de 

outros” (SOUZA E GALIAZZI, 2008, p. 279). 

Nesse sentido, realizamos com os jovens a elaboração de narrativas, para melhor 

atingir aos objetivos da pesquisa. 

Dutra (2002) comenta, em sua aposta na narrativa, quando afirma que ela 

“contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo outro”. Ainda, referindo-

se ao pensamento de Benjamin (1994), a mesma autora ainda manifesta que “a 

narrativa, em vez de ser uma lembrança acabada de uma experiência, se reconstrói na 

medida em que é narrada” (Dutra, 2002, p. 373). 

4.2 Sujeitos de pesquisa 
 

Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por 17 jovens e uma catequista da 

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro de Canasvieiras, Florianópolis, Santa 

Catarina.  

 A catequista responsável pelo grupo de jovens participou de quase todo o 

processo da pesquisa, como motivadora e ouvinte, e ao final escreveu uma narrativa 

sobre o que percebeu durante as oficinas e sobre os questionários e os demais trabalhos 

do grupo.  

A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, formada de 12 comunidades católicas, 

se localiza no bairro de Canasvieiras, ao norte da Ilha de Santa Catarina, com 

aproximadamente 10.129 habitantes em área de 29,3 Km2.  
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Figura 3: Mapa da ilha de Florianópolis Fonte: disponível em: 

http://www.google.com.br. Acesso em: 05/05/2012 

 

A princípio nossa intenção era escolher somente 10 jovens, mas percebemos que 

para análise da nossa pesquisa seria melhor abordarmos todos os participantes da 

catequese da crisma, que eram 17. A distribuição desses jovens pode ser melhor 

entendida pelos dados do Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 
 

Quadro 2 – Distribuição dos 18 sujeitos da pesquisa por gênero e idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jovens são de ambos os gêneros. A média de idade é de 16 anos e todos(as) 

estão cursando o ensino médio, sendo que a maioria pertence à classe média baixa. 

Moram nas redondezas do bairro de Canasvieiras e muitos provêm de famílias 

regularmente estruturadas, filhos de pescadores e comerciantes, com renda salariais em 

torno de dois salários mínimos. Alguns nasceram no estado de Santa Catarina e outros 

migraram dos estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul para este Estado. A 

maioria estuda em escolas estaduais e bem poucos, em escolas particulares do bairro. 

O critério de escolha desses sujeitos alicerçou-se no fato de serem jovens 

participantes da catequese da crisma, e serem católicos, ligados ao ensino médio das 

escolas da região da paróquia e terem participado, durante o ano de 2011, da Campanha 

da Fraternidade (CF 2011), com temas referentes à problemática das dimensões da 

sustentabilidade, dos valores e do consumo na região da paróquia. 

SUJEITO GÊNERO IDADE 

1. M. O. C. M 14 

2. V. B. M. F 13 

3. G. C. S. M 15 

4. T. G. K. F 15 

5. B. O. F 15 

6. T. R. M. F 16 

8. L. B. T. M 13 

9. K. S. M. M 14 

10. A. R. M 15 

11. P. R. B. M 14 

12. J. A. J. M 15 

13. G. D. G.                 M 15 

14. B. J. S. M           15 

15. P. C. M           15 

16. F. M. O. F           16 

17. L. S. X M           16 

18. S. L.          F (catequista.)           45 
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Esses critérios foram definidos por entendermos que, dessa forma, os sujeitos 

envolvidos nos auxiliariam na resposta às nossas questões de pesquisa e nos garantiriam 

dados para uma análise criteriosa dos fundamentos e pressupostos sobre as questões da 

sustentabilidade. 

4.3. Instrumentos de coleta e análise dos dados 
 

Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários, de tipologia aberta e 

fechada (CHIZZOTTI, 2006) (Ver apêndice B), sendo o primeiro uma abordagem sobre 

a Campanha da Fraternidade de 2011 e a vida no planeta, e questões relacionadas aos 

conceitos de sustentabilidade e ambientais em uma dimensão pedagógica - comunitária 

– religiosa. O segundo questionário foi sobre a importância da Campanha da 

Fraternidade de 2011. 

Em outubro de 2011 foi realizada uma Oficina Pedagógica de Educação 

Ambiental e Sustentabilidade. Quando se aproximava essa data, realizamos alguns 

encontros reunindo os jovens e colocando sobre a importância da natureza, os valores, 

as dimensões da sustentabilidade, consumismo, e animando-os para participar com 

responsabilidade deta pesquisa. Também organizamos reuniões com seus pais, expondo 

sobre estes assuntos e por isso alguns fizeram questão de participar, com seus filhos, 

pelo fato de estarem empenhados conosco nessa pesquisa. 

As atividades da Oficina foram desenvolvidas em dois encontros presenciais 

com a finalidade de buscar subsídios que nos auxiliassem na compreensão de como os 

jovens da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe percebem os valores humanos e 

teológicos-espirituais relacionados às dimensões da sustentabilidade. Foi utilizada parte 

(dinâmicas de grupo e algumas das sequências didáticas) do material pedagógico 

multimídia “Educação Ambiental: As dimensões da sustentabilidade” (GUERRA e 

FIGUEIREDO, 2011), produzido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa “Educação, 

Estudos Ambientais e Sociedade” (GEEAS), vinculado ao PPG em Educação da 

Univali, em Itajaí – SC, do qual participamos. 

No último instrumento de coleta de dados, abordamos os pais e alguns jovens 

aplicando um teste com o título: “Você é consumista24?”.  

                                                 
24 Este teste está disponível em: http://tudosobreoconsumismo.blogspot.com/2008/06/teste-voc-
consumista-comprar-ou-no.html Acesso em 28/set/2011. 
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Durante a Oficina os jovens e a catequista foram motivados para a produção de 

narrativas sobre a experiência então vivenciada e para a aplicação do teste com os pais. 

Como procedimento para análise de dados foi utilizada a Análise de Conteúdo. 

A técnica é desenvolvida em três fases, como prevê Triviños (1987): (a) pré-análise, (b) 

exploração do material e (c) tratamentos de dados. O que se busca, com esse 

procedimento, é o aprofundamento do tema da pesquisa desvelando a complexa rede de 

relações que envolvem a realidade social dos sujeitos. 

A técnica utilizada para análise das narrativas teve como base parte do processo 

da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES e GALIAZZI, 2011). A ATD é um 

processo qualitativo de interpretação com caráter hermenêutico. Sua intenção é 

compreender o que se investiga e reconstruir conhecimentos que já existem a respeito 

do tema da pesquisa. Como afirmam Moraes e Galiazzi e (2011, p. 7), “a análise textual 

discursiva corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os 

fenômenos e discursos”. 

No momento seguinte à coleta de dados, o conjunto de documentos e 

informações produzidos constitui o “corpus” da analise textual que, segundo Moraes e 

Galiazzi (2011), requer uma seleção e delimitação rigorosa para geração de resultados 

“válidos e confiáveis” (MORAIS e GALIAZZI, p. 39). Nesta etapa da investigação o 

pesquisador estará dialogando com os significados que emergem dos textos e os 

significantes a partir de seus estudos e teorias e pontos de vista. 

Segundo Lima e Galiazzi (2011),  

ao analisar as informações produzidas por meio da ATD, o 
pesquisador dificilmente poderá desconsiderar as categorias 
emergentes a partir da unitarização das informações. Esse talvez seja 
um dos aspectos mais importantes da ATD, levar o pesquisador a 
percorrer caminhos inimagináveis e fazer da pesquisa um exercício  de 
formação do próprio pesquisador (LIMA e GALIAZZI, 2011, p. 8). 
[...] A produção textual, mais do que simplesmente um exercício de 
expor algo já perfeitamente dominado e compreendido, é uma 
oportunidade de aprender. É um processo vivo, um movimento de 
aprendizagem aprofundada sobre os fenômenos investigados. 
Combina duas faces de um mesmo movimento, o aprender e o 
comunicar ( MORAIS e GALIAZZI, 2011, p. 34). 

Nesse contexto, as narrativas produzidas após a Oficina pedagógica passaram 

por uma leitura exploratória do seu conteúdo, e, posteriormente, por uma leitura atenta, 

quando buscamos compreender os momentos vivenciados pelos jovens na oficina. 



85 

 

 
 

Devido ao número reduzido de narrativas produzidas (quatro) pelos 

catequisandos e a catequista e da sua extensão, resolvemos submetê-las à ATD,  

adaptando a estratégia adotada por Lima e Galiazzi (2011).  

Assim, para compreender o pensamento do autor da narrativa, em vez de 

separarmos as mesmas do texto, separamos unidades narrativas. Consideramos que 

estas unidades mantêm a ideia do autor, com destaque para o ocorrido, como um 

conjunto de frases que permitem o entendimento do fato inteiro.  

Portanto, o fato narrado é mantido na íntegra, destacado de outras considerações 

que o autor possa ter feito, de modo que a unidade narrativa contemple a essência do 

narrado. 

A partir dessas unidades narrativas foi possível construir categorias que agrupam 

por semelhança o que foram feitos durante a oficina com os jovens e assim compor a 

análise das informações produzidas. 

Com base nas categorias, foi construído o metatexto, que, de certa forma, 

explicita as concepções surgidas a partir das informações em combinação com os 

referenciais teóricos.  

Moraes e Galiazzi (2011) nos orientam quanto à 

[...] a produção de meta-textos a partir dos textos do “corpus”. Esses 
meta-textos, descritivos e interpretativos, mesmo sendo organizados a 
partir das unidades de significado e das categorias, não se constituem 
em simples montagens. Resultam de processos intuitivos e auto-
organizados. 
[...] Dentro dessa perspectiva, um meta-texto, mais do que apresentar 
as categorias construídas na análise, deve constituir-se a partir de algo 
importante que o pesquisador tem a dizer sobre o fenômeno que 
investigou, um argumento aglutinador ou tese que foi construído a 
partir da impregnação com o fenômeno e que representa o elemento 
central da criação do pesquisador. (MORAES e GALIAZZI, 2011, p. 
40-1). 

 
Os resultados desse trabalho possibilitaram ampliar a compreensão acerca da 

pesquisa realizada.  

Concordamos com Dutra (2002, p. 373), quando ela afirma que a narrativa:  

“contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte”. E, 

referindo-se ao pensamento de Benjamin (1994), a essa autor expressa que “a narrativa, 

em vez de ser uma lembrança acabada de uma experiência, se reconstrói na medida em 

que é narrada”. 
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Nesse sentido, nas análises procuramos problematizar e construir os sentidos e 

significados das narrativas construídas pelos jovens catequistas, de forma que 

caracterizassem aspectos da formação de cada um no processo educativo vivenciado na 

Oficina Pedagógica.  

Foram realizadas as seguintes etapas: na medida em que retornavam os 

questionários respondidos pelos jovens,  sistematizamos as respostas e sua organização, 

cada uma de acordo com respectiva pergunta e também construímos gráficos para 

melhor organização e compreensão dos dados, para posterior análise. 

A Oficina Pedagógica de Educação Ambiental e Sustentabilidade foi filmada em 

vídeo, gravada em áudio, e as falas foram posteriormente transcritas e analisadas, para o 

que também utilizamos fotos do trabalho pedagógico realizado. 

Após o trabalho com os dados, os resultados foram confrontados com o 

referencial teórico, para compreender e avaliar todas as informações, de forma 

possibilitar a organização, com o agrupamento dos depoimentos e narrativas de acordo 

com os objetivos da pesquisa. 

Para a discussão dos resultados foram tomados como base todos os aspectos até 

aqui elencados e o referencial teórico adotado.  
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5. Análise dos resultados 
 

Para análise e compreensão das respostas dos questionários, eles foram 

agrupados de acordo com a idade e o gênero dos jovens e as narrativas foram separadas 

para posterior exame. 

Para coleta dos dados, foram aplicados, aos 17 sujeitos envolvidos na pesquisa, 

dois questionários e solicitada a eles a elaboração de uma narrativa. Desses, retornaram 

16 questionários respondidos, três narrativas escritas pelos jovens e uma pela catequista. 

Dentre as respostas dos dois questionários foram selecionadas questões 

pertinentes ao tema desta pesquisa relacionadas às questões das dimensões da 

sustentabilidade, valores e consumo. 

 

5.1. Sobre as representações de conceitos 
 

No questionário 1 (Apêndice B), a respeito do trabalho realizado pelos jovens na 

paróquia durante a Campanha da Fraternidade no ano de 2011, perguntamos o que 

consideraram mais marcante. É possível observar nas suas respostas que eles 

perceberam e destacaram diferentes dimensões da sustentabilidade:  

Sim, ouvi como o mundo ignora a ajuda da terra e como esquecem o 
quanto ela é importante. ( Sujeito 4, T. G. K., idade 15 anos,  
feminino) 
 
Sim, é que eu não sabia como estava a situação do planeta, e que 
realmente a ‘criação geme em dores de parto’, porque muitos não dão 
bola para o planeta. Pela falta de ajuda o mundo está se acabando. 
(Sujeito 5, B. O., idade 15 anos,  feminino). 
 
O mais marcante foi a preocupação das pessoas com o meio 
ambiente, pois com a campanha pode sensibilizar as pessoas, e 
fazerem eles refletir mais. (Sujeito 10, A. R,, idade 15 anos,  
masculino) 
 
Foi muito importante que fizemos um trabalho com cartazes, 
apresentamos na missa. Eu e o grupo sobre o lixo que devemos 
reciclar o lixo em casa e jogar o lixo no lixo. A frase da campanha diz 
tudo, nós seres humanos não cuidamos do nosso planeta e assim 
sofrem as consequências. E temos que fazer a nossa parte e pensar 
nas gerações futuras. Só assim o mundo pode ser melhor. Falar é 
fácil, e fazer? 
O mais marcante foi a preocupação das pessoas com o meio 
ambiente, pois com a campanha pode sensibilizar as pessoas, e 
fazerem eles refletir mais. (Sujeito 16, F. O., idade 16 anos, feminino) 
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Essas falas nos remetem ao pensamento de Loureiro (2006), quando ele se refere 

aos ideais e utopias possíveis do movimento ambientalista e do pensamento crítico, que 

segundo ele, “não pode ser identificado unicamente com a busca por resolver problemas 

ambientais”, mas com o “repensar dos campos econômicos, simbólicos e políticos da 

humanidade que determinam em ultima instância tais problemas” (op. cit., p. 34). 

A percepção dos jovens catequizandos também corrobora a proposição desse 

autor e de outros, como Boff (2010) e Guattari (1993), sobre a necessidade de rever os 

desejos e necessidades, a partir do reconhecimento dos limites do nosso planeta, no 

oferecimento dos bens e serviços ambientais necessários a nossa sobrevivência e à das 

demais espécies que co-habitam o planeta conosco.  

Ainda, em tempos em que se comenta sobre o desencanto dos jovens – tanto 

com a política e alienação provocada pelo neoliberalismo e o sistema capitalista de 

globalização, que gera a exclusão, a desigualdade e a injustiça social, quanto a falta de 

cuidado do ser humano com o planeta, e que incomoda tanto aos jovens -, nos 

lembramos de Paulo Freire, quando dizia: “Daí a crítica permanentemente presente em 

mim à malvadeza neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa 

inflexível ao sonho e à utopia” (FREIRE, 2011, p. 16).  

Segundo esse autor, a educação necessita desenvolver a tomada de consciência e 

a atitude crítica, graças à qual o ser humano aprende a escolher e a decidir, libertando-o 

em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo, como ainda faz com muita 

frequência a educação em vigor em um grande número de países do mundo. Ao 

transformar sua realidade, o ser humano também vai se transformando, na medida em 

que se integra ao seu contexto e se compromete, vai construindo a si mesmo. Esta 

transformação fica visível no relato desses jovens catequistas. 

Uma segunda questão, colocada aos jovens foi: “Você sabe o que é 

Sustentabilidade?”  

Observamos que dentre as respostas obtidas, cinco jovens relacionaram 

sustentabilidade a forma de sustentar e, sobretudo, sustentar sem danificar o planeta e 

seus recursos. 

Duas jovens responderam que significa ajudar o planeta de forma renovável, 

sem estragar o meio ambiente. Outras três disseram que não tinham ouvido falar sobre 

sustentabilidade. Três rapazes disseram que “Sustentabilidade” são as diversas formas 

para a sustentação da vida. Poderia ser sustentabilidade social, quando a sociedade se 
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mobiliza para discutir e agir sobre as questões da sustentabilidade. Outros dois não 

responderam adequadamente e um dos jovens achou melhor não responder nada. 

  
Destacamos algumas das respostas dadas pelos jovens ao questionamento: 

“Você sabe o que é Sustentabilidade?” 
 

Não me vem na cabeça agora. Mas se não me engano significa que a 
comunidade pode se desenvolver sem depredar a natureza. (Sujeito1, 
C. M. O. C., idade 14 anos) 
 
Sim, é um meio no qual os seres humanos vivem na natureza e 
desfrutam dela, porém sem acabar com todos os seus recursos 
(Sujeito 5, T. R. M.,  idade 16 anos) 
 
Sustentabilidade a meu ver, são assuntos sustentáveis, ou seja, de 
preservação do nosso meio ambiente que sofre com a poluição. 
(Sujeito 7, C. D. N., idade 15 anos) 

 

A ideia que mais aproxima estes jovens é aquela ligada à sustentabilidade 

ecológica (“sustentar sem danificar o planeta”), concepções ligadas à preservação e 

conservação, e a sustentabilidade social, no sentido de sensibilizar e comprometer as 

pessoas para sustentação da vida na Terra.  

Essas percepções também se ancoram no pensamento de Leonardo Boff e dos 

idealizadores de documentos históricos da Educação Ambiental, como a Carta da Terra 

e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, no sentido do desenvolvimento de valores de respeito e do cuidado pela Terra e 

pela comunidade de vida, como apresentamos na fundamentação deste trabalho. 

A questão da sustentabilidade social também surgiu de forma bem elaborada 

durante a dinâmica da Oficina Pedagógica de EA e Sustentabilidade, quando 

convidamos cada grupo para a construção de um território (representado por um cartaz) 

em que expressassem por meio de frases, figuras e colagens os conceitos de 

sustentabilidade, meio ambiente e consumo. Estes conceitos deveriam ser discutidos e 

apresentados pelo grupo. 

É importante ressaltar que os jovens, desde fevereiro de 2011, vinham 

trabalhando sobre a questão ambiental, no período da Campanha da Fraternidade, que, 

como já informamos, teve neste ano o Tema: “Fraternidade e Vida no Planeta” e o lema: 

“A Criação Geme em dores de Parto”. Com isso, os jovens apresentaram nas igrejas e 

comunidades e na catequese alguns trabalhos.  



90 

 

 
 

Durante a Oficina, para levantar as concepções sobre sustentabilidade dos 

jovens, eles foram divididos em três grupos para a confecção de cartazes utilizando 

recortes e colagens de revistas e jornais. Ao final da atividade os cartazes produzidos 

foram apresentados pelos grupos e registrados em fotos e filmes. As figuras 3 e 4 são 

duas dessas fotos: 

 

Figuras 3 e 4: Fotos dos cartazes produzidos pelos jovens sobre a percepção do que é 
sustentabilidade, meio ambiente e consumo. Fotos: Fermara. 
 

O conteúdo dos dois cartazes expressa preocupação tanto com a sustentabilidade 

ecológica, quanto social e econômica, mas com destaque à esperança quanto à 

sustentabilidade da vida, no presente e no futuro. Esta esperança está ancorada em 

alguns “valores humanos e qualidades espirituais desejáveis” destacadas por Dias 

(2010), no quadro da figura 2, como sendo aqueles valores humanos “que poderiam 

tornar as sociedades mais justas, igualitárias, ambientalmente corretas e agradáveis e 

propiciar o bem-estar de todos (DIAS, 2010, p. 57). 

Nesse sentido, é importante destacar algumas narrativas registradas durante as 

apresentações dos grupos sobre o que entendiam sobre sustentabilidade, permeadas por 

exemplos de atitudes e valores desejáveis para a construção de sociedades mais 

sustentáveis e justas. 

Sobre o cartaz 1 (Figura 3), uma das jovens explicou por que escolheram e 

colocaram uma figura da cidade do Rio de Janeiro. Ela explicou que: “era a realidade na 

qual vivemos, mostrando onde ocorre a sustentabilidade” (Sujeito 1).  

Quanto à figura da flor, segundo ela, tinha o significado de “esperança”, a qual 

foi complementada com uma interrogação: “Quem sabe a juventude possa mudar a 
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situação na qual o mundo se encontra? Esperança da juventude melhorar e fazer o 

melhor” (Sujeito 1).  

Em seguida, retomou novamente o cartaz destacando que as figuras da flor e da 

árvore significavam “vida”, enquanto a figura da pomba da paz simbolizava a 

“esperança”. 

Entendemos que das narrativas dos jovens emergem inúmeros valores, como da 

esperança e da vida e da paz e outros, que muitas vezes a sociedade não percebe devido 

à correria da vida. Podemos recorrer a alguns autores que se expressam e destacam tais 

valores, como  Gaudiano e Katra (2009) quando retomam  o pensamento de Edgar 

Morin (2006): 

a esperança sabe que o inesperado pode chegar, sabe que, na história, 
o improvável acontece mais frequentemente que o provável. 
Apostando nas potencialidades genéricas do humano. Por isso espera 
que a metamorfose produza um novo nascimento da humanidade 
(MORIN, 2006, p. 222, apud GAUDIANO e KATRA, 2009, p. 55). 

 

O grupo apontou também uma figura de crianças em uma comunidade carente, 

com a frase “Faça sua parte!”. Tinha o sentido de “um ajudando o outro”, ou seja, “uma 

dimensão social”, segundo a jovem, afirmação essa com que concordaram os demais 

jovens do grupo. A jovem complementou o pensamento afirmando: “Se tenta fazer o 

melhor para o outro, mas nem tudo é perfeito. A sustentabilidade é uma esperança, um 

sonho”. 

           Como este grupo de jovens, podemos sonhar com a utopia de um mundo melhor, 

como acreditam também alguns autores que destacam, como será registrado a seguir, 

alguns desafios para a construção de um mundo mais sustentável, justo e fraterno.  

            Ainda sobre este olhar sobre o valor da esperança, sabemos que os(as) 

educadores(as) ambientais enfrentam uma série de desafios para atuar na construção 

desse mundo, porém não podemos parar de lutar e sonhar.  

Gaudiano e Katra (2005) destacam alguns desses desafios:  

1. “transformar as inter-relações sujeito-natureza-sociedade, 

com o propósito de contribuir para o desenvolvimento.” Esta 

formação implica um sistema axiológico, ético e político que, 

segundo os autores, faz com que esse processo de tomada de 

consciência do sujeito sobre sua “realidade pessoal-social-

ambiental” exija “um profundo conhecimento de seu ambiente, 
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de suas interações com o mesmo, assim como com a sociedade”. 

É necessário, portanto, um enfoque interdisciplinar para maior 

compreensão da problemática socioambiental. 

            Essa tomada de consciência, ou o estabelecimento do nível de consciência 

crítica, como diria Paulo Freire, ultrapassa o nível de aquisição de conhecimento, 

envolvendo também o desenvolvimento de habilidades, atitudes, competências e “no 

mundo dos valores, da reflexão ética, na ação política”. 

            Não devemos, portanto, segundo os autores, 

assumir a educação ambiental como imposição de determinados 
princípios, inculcação de certos valores, pois estes processos 
propiciam a submissão, atuação irreflexiva na qual os educandos não 
tomam consciência de sua condição humana, de suas 
responsabilidades como sujeitos sociais. Educar em valores, 
eticamente, significa promover nos sujeitos a elaboração e o 
desenvolvimento de uma racionalidade moral substantiva, de modo 
autônomo e comprometido, para que tomem decisões pessoais, através 
do exercício de sua liberdade responsável; 
 
2.    É necessário também enfatizar o que nos ensina Bobbio 

(2000) sobre “assumir valores, com processos de diálogo 

anteriores que possibilitem levar consensos, práticas e 

dinamização dos processos educativos” (BOBBIO, 2000, p. 132, 

apud, GAUDIANO e KATRA, 2005, p. 56); 

3.    Da mesma forma, a Educação Ambiental, “para poder 

contribuir com o desenvolvimento, requer bases 

epistemológicas, opções de valor, critérios éticos, que 

possibilitem superar enfoques acríticos, tecnicistas e 

instrumentais da educação” (GAUDIANO e KATRA, 2005, p. 

57);  

4.   Nesse sentido, ambientalizar o currículo implica incorporar 

a dimensão ambiental em cada um dos elementos e processos 

culturais, não só enquanto disciplina ou unidade de 

aprendizagem. A construção de currículos flexíveis perpassados 

pela dimensão ambiental é central, podendo constituir-se em um 

dos principais eixos transversais (...) (op. cit., p. 57).  

Podemos também recorrer a Leff  (2010), sobretudo quando enfatiza sobre o 

valor da esperança e da vida: 
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enquanto há vida há esperança, diz o ditado popular. Enquanto há 
vida, é possível esperar que ocorra ‘algo’, algo inesperado, algo 
desejado, algo planejado, algo programado. Enquanto houver vida na 
terra, poderemos pensar e construir a sustentabilidade da vida. A 
esperança é um estado de espera, de expectativa; mas não do 
espectador que olha contemplativamente o mundo, mas daquele que 
espera atuando para a realização do esperado (...) (LEFF, 2010, p. 
235) 

 

Diante das interpelações dos jovens em relação ao sonhar com um mundo 

melhor através do valor da vida e da esperança, vemos que os autores citado, recordam 

que a esperança nos traz momentos de expectativa e de vida nova. Entretanto, para que 

haja uma mudança, os jovens e todos que almejam um mundo sustentável precisam 

enfrentar os desafios propostos por esses autores. Sempre há um caminho, enquanto 

sonhamos com novos projetos e mudanças,  podemos acreditar que há Esperança. 

O grupo 1 (figura 3) e o grupo 3 se referem no cartaz que produziram na Oficina, 

sobre o valor da Paz. O grupo comentou sobre a “pomba da Paz” (na figura 3)  e, no 

cartaz do grupo 3, sobre a criança que sopra uma flor de cor branca, espalhando a Paz 

pela natureza.    

           É interessante como estes grupos enfatizaram a importância desse valor da Paz, a 

que alguns autores citados neste trabalho se referiram, para que, segundo eles, os seres 

humanos possam ter qualidade de vida e vida sustentável. Como apontamos na 

fundamentação, consideramos esse valor da Paz como relacionado à dimensão 

teológico-espiritual da sustentabilidade. 

As frases dos jovens vêm ao encontro das ideias de autores (as) como Carneiro 

(1997) e Leonardo Boff, e de documentos como a Carta Terra, que citam a paz como 

um valor imprescindível para um mundo sustentável. 

Os jovens também comentam que essa Paz faz que o mundo possa melhorar, a 

tal ponto que no cartaz 3 (Figura 5), a imagem de alguém caminhando pela rua, em 

meio as flores e a chuva, foi percebido por eles como um sinal de alguém que está em 

Paz. Essa Paz irá acontecer na medida em que houver uma compreensão no âmbito 

político, social e religioso, conforme os (as) autores(as) mencionados.  

Concordamos com Leonardo Boff (2009), quando resume o seu pensamento de 

que a “paz religiosa é a base para a paz política e, sobretudo, na emergente sociedade 

mundial”. Esse pensamento também foi compartilhado por uma das jovens do grupo, 

que afirmou: “A paz é tudo! Sem a paz, a humanidade não teria como crescer em 

harmonia com os homens e a natureza” (sujeito, 16).  
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Recordamos as palavras do evangelho de São João quando Cristo Ressuscitado 

se revela aos Apóstolos e à comunidade cristã e diz: “A paz esteja convosco” (BÍBLIA, 

Jo 20, 1-25), e em outra citação desse evangelho: “Deixo-vos a paz, a minha paz, vos 

dou, não vo-la dou como o mundo dá” (BIBLIA, Jo 14,27). Esse valor deveria ser de 

importância para todos os que queiram um mundo justo e sustentável.  

Ainda diante das colocações do grupo na apresentação do cartaz na Oficina, 

dialogamos com os jovens e questionamos: Como seria nosso mundo em total 

desarmonia? A mesma jovem respondeu: “Seria um caos!” (sujeito, 16).  

Com certeza, se a humanidade não buscasse viver em paz seria um caos e não 

haveria mais motivos para vivenciarmos o amor, para conosco mesmos, para com outro, 

a natureza e a Deus. 

Como relembra Leonardo Boff, sobre a celebração ecumênica mundial em prol 

da Paz, que aconteceu em Kyoto, no Japão, no ano de 1970, a fé, o amor e a compaixão, 

o altruísmo, são superiores ao ódio, à inimizade e ao egoísmo. Vejamos que o valor da 

paz gera vida “e vida em plenitude” como ensina a passagem do Evangelho de João 

(BÍBLIA, Jo 10,10), sobre Jesus como o bom pastor. 

Assim, no decorrer da história da humanidade e na Teologia cristã, vemos que os 

valores da esperança, da paz e do amor estão interligados. A paz, por exemplo, acontece 

no coração daqueles que buscam querer o bem do outro e também do meio que os 

circunda. Porém, para que isso aconteça, o ser humano necessita exercitar o valor do 

amor de  modo recíproco. 

Merecem destaque também algumas colocações registradas nos cartazes dos 

jovens sobre o que pensam sobre o valor do amor, quando se referem à sustentabilidade. 

Nas apresentações que os jovens fizeram, tentaram manifestar nos cartazes, dentre 

outros, esse valor. 

No cartaz 1 (figura 3), esse valor, segundo seus autores, poderia ser representado 

pela figura de uma rosa e por outra do povo reunido em mutirão para novas conquistas 

em questões ambientais, inclusive crianças, jovens e adultos, lutando juntos por um 

mundo melhor.  

Nesse mesmo cartaz os jovens colaram a imagem de um parque de diversões e, 

ao redor, uma  cidade. Nessa imagem, tentaram representar a alegria, a vida e o amor 

que se refletem na união das pessoas.  
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A partir de uma vida de amor e no amor é que os seres humanos irão perceber o 

quanto é importante amar e que, quanto mais se amarem, mais amarão a Criação de 

Deus e perceberão o quanto são maravilhosas as obras do Criador, sendo todos 

responsáveis por torná-la ainda mais bela. 

Na apresentação do cartaz 2 (figura 3), o grupo destacou a beleza da natureza 

que Deus fez para o ser humano com tanto amor. Percebemos que esse amor vai além 

da dimensão humana, o amor transcende as expectativas humanas e nos remete à 

dimensão espiritual ou valor espiritual, conforme Gadotti (1999) e a Carta da Terra, 

citados por Boff (2009) no item que comenta que necessitamos ter um cuidado especial 

com a “comunidade de vida com compreensão, compaixão e amor” (BOFF, 2009, p. 

187-9). 

No cartaz 3 (figura 5), a figura de um casal fazendo carinho, segundo o grupo, 

resgata o valor da família. Outra figura, de um pássaro fazendo seu ninho e o povo 

carregando a cruz, representaria o sinal do amor de Jesus por nós e de nós por ele. 

Podemos nos remeter a Gadotti (1999), quando comenta sobre a importância de uma 

“relação harmoniosa e afetiva e esta nos leva a responsabilidade e compromisso e ação” 

(GADOTTI, 1999, p. 120-1). Somente o amor verdadeiro é capaz de comprometer-se 

com o (a) outro(a). Também percebemos o valor do amor na família e esse torna-se um 

valor  teológico-espiritual, relacionado com a própria felicidade.  

 

 
 

Figura 5: Cartaz do grupo 3 – Foto Fermara. 
 

Dentro do contexto da felicidade,  Leff (2010)  menciona também sobre o amor; 

“Ah, e o amor... Não seria esse o caminho para felicidade? O amor erótico, o amor a um 
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deus, o amor cristão ao próximo, a responsabilidade com o outro da tradição judaica” 

(LEFF, 2010, p. 216) 

Paulo Freire (2011) não fala diretamente da palavra amor aos educandos e à 

profissão, porém refere-se à amorosidade, ao bem querer e à afetividade, que caminham 

juntos com a cognoscibilidade. Claro que um educador que busca o bem querer ama o 

outro e sua profissão:  

a minha abertura ao querer o bem significa a minha disponibilidade à 
alegria de viver. Justa alegria de viver que, assumida plenamente, não 
permite que me transforme num ser ‘adocicado’ nem tampouco num 
ser arestoso e amargo ( FREIRE, 2011, p. 138). 

 

Diante dessa reflexão de Paulo Freire, sentimos a necessidade de amar mais 

nossos jovens educandos e nossos colegas educadores. Como podemos falar em 

Educação Ambiental, se não amarmos aos nossos educandos e a nós mesmos? Como 

iremos amar a natureza, se não somos capazes de amar aqueles que nos circundam? 

Sobre isso, nos reportamos novamente ao Evangelho quando Jesus Cristo nos manda 

amar: “Dou-vos, um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos 

amei, amai-vos também uns aos outros” (BIBLIA, Jo 13, 34, grifo nosso). 

Em contraposição a esse mandamento do amor, temos que admitir que o 

individualismo, o egoísmo, a falta de solidariedade e justiça - “valores inadequados ou 

inconvenientes” (GARCIA MORENTE, 2004, p. 304), tão comuns na sociedade 

capitalista em que vivemos -, nos remetem também à negação do amor, como 

identificamos nas respostas do questionário sobre sustentabilidade, quando um dos 

jovens diz: “(...) porque muitos não dão bola para o planeta. Pela falta de ajuda o 

mundo está acabando” (sujeito 5, B. O., idade 15 anos). Esse jovem, dentro do mesmo 

contexto, destaca: “Como o mundo ignora a ajuda da terra e como esquecem o quanto 

ela é importante”.  

Na mesma linha de raciocínio, outro jovem coloca: “Muitos não dão bola” 

(sujeito 4 T. G. K., idade 15 anos). O significado das respostas dos jovens é de que, para 

eles, muitas pessoas não valorizam a vida no planeta e, onde não há valor, poderíamos 

dizer que há negação do amor à própria “obra da criação de Deus” (BIBLIA, Gn 1ss).  

Além da negação do amor, podemos recordar o que escrevem alguns autores a 

respeito da ausência do valor do respeito para com o “Sagrado”, que aqui assume o 

significado das “obras de Deus” (BIBLIA, Eclo 50,14).  
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Quando amamos de fato, vamos respeitar, o que significa “tratar com reverência 

ou acatamento, com honra” (CARNEIRO, 1997, p. 62), ao contrário do que denunciam 

as afirmações de que as pessoas “não dão bola” (sujeito 5) e “o mundo ignora a ajuda da 

terra” (sujeito 4). Em outras palavras, ignorar esse valor é não respeitar  a natureza, o 

meio ambiente, os valores educacionais, os princípios morais e éticos, as leis 

ambientais, etc.  

Vemos que desde o Antigo Testamento se fala do respeito e somos convidados a 

vivê-lo segundo os preceitos teológicos e os 10 mandamentos divinos, que são 

chamados de decálogos (BÍIBLIA, Dt5, 1-22). Eles são orientações para que possamos 

ter mais vida (GADOTTI, 1999) e inclusive o respeito (valor ambiental) de uma 

“cultura”, a que Boff (2009) e Gadotti (1999) fazem referência.  

Quanto mais respeitamos, mais compromissos e responsabilidades em educação 

e educação ambiental e para valores, teremos diante da Criação, para podermos chegar a 

uma sociedade sustentável, e percebemos que os valores teológicos-espirituais 

(BÍBLIA, Fl 4, 4-9) e valores ambientais, muitas vezes estão interligados.  

Destacamos também que alguns sujeitos falam sobre a “negatividade do trabalho 

das pessoas”, porém é importante lembrar que há trabalhos positivos dentro de nossas 

igrejas, escolas e em nossa sociedade. Vejamos o que declara uma das jovens: “a coleta 

que foi realizada pela minha comunidade, pois o valor arrecadado foi enviado para 

projetos e organizações para a sustentabilidade do Planeta. Pois a natureza/meio 

ambiente sofre cada vez mais” (sujeito 7,. C. D. N., idade 15 anos). 

Entretanto, nessa resposta, há muitas afirmações positivas. Esse pensamento se 

aproxima à importância do respeito mencionada por Gadotti (1999) e, sobretudo, dos 

valores espirituais: da solidariedade, da partilha, esperança em novos projetos, valores 

afetivos e cognitivos, que Genebaldo Dias, define como qualidades espirituais ou 

valores espirituais (DIAS, 2010, p. 61). 

Continuando a apresentação realizada na Oficina Pedagógica e o diálogo que se 

seguiu sobre a percepção do que é Sustentabilidade, o grupo que organizou o terceiro 

cartaz (Figura 5) destacou também o valor da família, relacionando-o ao valor do amor, 

como já mencionamos anteriormente. Em sua produção, as figuras que representavam a 

família chamaram a atenção para a figura das mãos se tocando, simbolizando, para eles, 

“a ajuda ao outro”. 
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Também exploraram duas figuras representando o sagrado (uma cruz em uma 

procissão e as mãos de Cristo celebrando a Santa Ceia). Para eles, o significado era de 

que “Deus é tudo!”.  

Perguntamos-lhes, então, para eles o que esta representação teria a ver com a 

sustentabilidade.? Para uma das jovens, “Significa que para mim Deus é a base de tudo. 

Deus sempre quer o melhor para nós todos. Deus deu o paraíso, desde Adão e Eva 

começa o pecado”. (sujeito 1., C. M .O. C, idade 14 anos). 

Ainda neta mesma linha de pensamento, o grupo se referiu à figura do ciclo da 

água como tendo o significado de “agradecer a Deus porque ele fez o melhor para 

nós”. A jovem também destacou que nesse cartaz “há muita vida e esperança, no 

coletivo, com a bandeira da juventude, planeta”. (sujeito 1) 

Questionamos se nesse cartaz existia uma dimensão econômica, social, mas 

também espiritual, ecológica.?  

A mesma jovem  novamente se antecipou e respondeu que: “Tudo não foi criado 

pelo acaso, tudo tem uma razão em si. E esse porque foi Deus quem fez. A Bíblia e 

vários livros dizem isso. Nós acreditamos nisso. Jesus Cristo veio trazer o mandamento 

do Amor para seguir isso”. 

Retomando nossa fundamentação sobre a Teologia Cristã, concluímos que, se 

colocarmos em prática as virtudes teologais - que são: fé, esperança e amor (BÍBLIA, 

1Cor 13s) -, é possível entender que, quanto mais o ser humano tiver ciência de ser 

amado por Deus e veir que esse planeta é fruto do amor desse ser Superior por ele, mais 

valorizará a natureza e tudo quanto o circunda. 

 

5.2. Concepções dos jovens sobre Consumo e Sustentabilidade 
    

Para aprofundar a reflexão e análise sobre as atitudes e valores, com relação ao 

consumo, elaboramos um segundo questionário (Apêndice C). Foi um instrumento 

organizado com o objetivo de avaliar junto aos jovens se o trabalho de evangelização na 

Igreja - com as atividades da Campanha da Fraternidade - e a Oficina Pedagógica de 

Educação Ambiental do final de semana promoveram algum tipo de mudança na sua 

vida como jovem estudante e católico, no sentido do desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 

Vemos que os jovens catequizandos procuram colaborar para trilhar e mudar 

certos caminhos que podem nos levar a um futuro sustentável.  
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Na apresentação do cartaz 2 sobre sustentabilidade (Figura 4), o sujeito 2 

destacou uma figura e duas frases, selecionadas pelo grupo, e relacionadas ao dinheiro. 

O jovem lembrou a necessidade de “Cuidar para não virar uma pessoa consumista, 

escrava do dinheiro, não se deixar levar pela mídia”. No entanto, parou um instante 

para refletir sobre a própria afirmação e, com propriedade, defendeu a seguinte 

proposição: “Para ter uma sustentabilidade ambiental e econômica precisamos de 

dinheiro”. 

Esse conflito ou dilema colocado pelo jovem nos remete à nossa fundamentação 

quando apresentamos os três princípios éticos, ou as três grandes perguntas da Vida 

humana, muito bem colocadas pelo filósofo Mário Cortella (2009, p. 107): Quero? 

Devo? Posso?   

O que diferencia essas questões e os conflitos ou dilemas éticos com os quais 

esses jovens e nós convivemos são as nossas escolhas. Elas se dão em função da solidez 

dos valores e princípios éticos que usamos para responder a essas questões, como base 

na preservação da integridade que desejarmos (op. cit., p. 108).   

A superação desses conflitos e dilemas demonstra a necessidade de conhecer a 

interação entre as três ecologias de Guattari (1993) - ambiental, social e humana -, e as 

dimensões ecológica e econômica da sustentabilidade de Ignacy Sachs25 (1993), para a 

reconstrução das relações humanas, em todos os níveis.  

Dando prosseguimento à Oficina, a questão do dinheiro e do consumo foi 

retomada. Uma das jovens questionou o seu colega: O que você quis dizer com isso?  O 

sujeito 5 respondeu da seguinte forma: “É uma forma de se sustentar, sem ele não 

podemos nos sustentar, nem comprar um copo de água, sem sai (sic) pelas casas e não 

tem água. É necessário dinheiro para poder se sustentar. Saber usar o dinheiro.” 

  No entender de um dos jovens, todo tipo de consumo excessivo não é correto, 

porque desse modo não se pode viver a sustentabilidade. Porém o outro já pensa 

diferente: precisamos ter dinheiro para sobreviver e usá-lo de maneira responsável. 

                                                 
25 As quais, como vimos na fundamentação, são: 1. A dimensão social: o processo deve acontecer de 
maneira que reduza, substancialmente, as diferenças sociais. 2. A dimensão econômica: definida por uma 
“alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público privado”. 
3. A dimensão ecológica compreende o uso dos potenciais inerentes aos valores ecossistemas compatíveis 
com sua mínima deterioração. Deve permitir a seu ciclo temporal, implica também, preservar as fontes de 
recursos energéticos e naturais. 4. A dimensão espacial/geográfica: pressupõe evitar a excessiva 
concentração geográfica de populações, de atividades e de poder. Busca uma relação cidade/ campo mais 
equilibrada. 5. A dimensão cultural: significa traduzir o “conceito normativo de ecodesenvolvimento em 
uma pluralidade de soluções particulares, que respeitam as especificidades de cada ecossistema, de cada 
cultura e de cada local”.  
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Podemos, a partir das narrativas dos jovens, retomar as ideias de Leonard (2011), 

quando define consumo como o processo de “adquirir e utilizar bens e serviços para 

atender às necessidades” e entende que “consumismo refere-se à atitude de tentar 

satisfazer carências emocionais e sociais através de compras e demonstrar o valor 

pessoal por meio do que se possui”. Além dessas definições, existe uma terceira que 

seria, segundo a autora, o “superconsumismo”, como aqueles recursos que utilizamos 

além do necessário e do que o planeta pode suprir. 

 Sobre as necessidades de consumo, vale a pena recorrer novamente a Cortella 

(2009), quando questiona a afirmação: “porque sem dinheiro não se vive”. O autor até 

concorda com a afirmação, porém argumenta que “só com dinheiro não se vive”. Para 

ele, 

Há uma mudança em curso no mundo do trabalho.  
As pessoas estão começando a fazer uma distinção necessária entre o 
que é essencial e o que é fundamental. 
Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter: felicidade, 
amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. 
Fundamental é tudo aquilo que o ajuda a chegar ao essencial. 
(CORTELLA, 2009, p. 63-4) 

 

Seguindo a argumentação do autor, não sejamos hipócritas em afirmar que não 

vamos continuar a consumir para atender nossas necessidades básicas. Entretanto, 

podemos consumir o essencial para uma vida simples, porém com a devida 

responsabilidade, recordando novamente dos valores ambientais como do cuidado de si 

e do outro, do respeito, da liberdade, no sentido de saber fazer escolhas e não se deixar 

influenciar pelo mercado econômico e pelas propagandas das mídias, inclusive agindo 

de acordo com o valor da honestidade, mantendo uma “coerência nas decisões 

individuais e públicas” (CARNEIRO, 1997).  

Foi uma grata surpresa encontrar, nesse grupo de jovens, a preocupação com o 

excesso de consumo. Inclusive um deles reconheceu: “Eu tenho dois celulares e mais 

um monte de coisas que não uso. E para que tudo isso? (sujeito 13, G. D. G., 15 anos). 

E complementou “o mercado faz a gente comprar sem querer, forçam a gente”.  

Acreditamos que cabe aqui uma reflexão sobre as influências, tomada por 

empréstimo de Freire (2011):  

o poder dominante, entre muitas, leva mais uma vantagem sobre nós. 
É que, para enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a sua 
mensagem na mídia, seja nos noticiários, nos comentários aos 
acontecimentos ou na linha de certos programas, para não falar na 
propaganda comercial, nossa mente ou nossa curiosidade teria de 



101 

 

 
 

funcionar epistemologicamente todo o tempo. Isso não é fácil 
(FREIRE, 2011, p. 137). 

 

Paulo Freire comenta que precisamos estar em “estado de alerta”. Quase todos 

sentem o poder de influência que a mídia tem sobre as crianças, jovens e adultos, porém 

precisamos estar sempre atentos a esse desafio de resistir ao que nos ofertam a cada dia, 

levando-nos a nos afastarmos dos valores teológicos-espirituais e ambientais. 

Em outra dinâmica da Oficina, perguntamos aos jovens sobre a necessidade de 

repensar hábitos individuais de consumo. O gráfico da figura 6 resume as respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico sobre as necessidades de consumo dos jovens 

 

Diante dos dados apresentados nesse gráfico, percebemos que a maioria dos 

jovens se preocupa em mudar seus hábitos de consumo. Importante retomar que, para 

Bourdieu (2001), “o habitus gera uma lógica, uma racionalidade prática, irredutível à 

razão teórica. É adquirido mediante a interação social e, ao mesmo tempo, é o 

classificador e o organizador desta interação. É condicionante e o condicionador das 

nossas ações” (BOURDIEU, 2001, p. 33, apud LOUREIRO, 2009, p. 90).  

Ao final da Oficina sugerimos que os jovens perguntassem a seus pais se eles 

eram consumistas e se gostariam de mudar seus hábitos. Na retomada do levantamento 

junto aos pais, realizada na catequese, os jovens chegaram à conclusão de que seus pais 

responderam que não eram consumistas e que não precisariam mudar seus hábitos. 

Acreditamos que estas respostas surgiram porque os pais se compararam aos padrões de 

consumo de outras classes sociais, para chegarem à conclusão de que não são 

consumistas. 
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Ainda em outro momento da Oficina perguntamos se eles tinham claro quais 

eram as dimensões do planeta e que ele tem seu limite geográfico e territorial. Uma das 

primeiras coisas que responderam foi: “Nós moramos em uma ilha e essa tem também 

limite, a tal ponto que o lixo é levado para outra cidade” (Sujeito 16, F. O., idade 16 

anos, feminino). 

Ficou claro que os jovens têm conhecimento dos limites geográficos e territoriais 

do planeta, comparando-os com a própria ilha em que vivem, Florianópolis, 

reconhecendo assim a dimensão espacial/geográfica ou territorial sugerida por Sachs 

(1993). Reconheceram também os inúmeros problemas que as atividades humanas vêm 

causando, como a ocupação desordenada da ilha, e a pressão sobre os seus ecossistemas, 

com suas consequências socioambientais e culturais.  

 

5.3 Sobre as narrativas produzidas pelo grupo de jovens e catequista 

 

Para finalizar as abordagens, solicitamos a produção de narrativas aos jovens e 

sua catequista. Pedimos que escrevessem uma história para narrarem sobre as 

dimensões da sustentabilidade e o que perceberam e aprenderam na Oficina sobre 

valores ambientais e consumo. Foram produzidas quatro narrativas, uma pela catequista 

e três pelos jovens.  

A realização da Análise Textual Discursiva (ATD), mesmo que realizada de 

forma parcial, permitiu a organização de categorias que emergiram das narrativas dos 

jovens e que ampliaram a compreensão desse dispositivo de formação e investigação. A 

escolha de uma sequência para apresentar uma categoria não significa que estão 

expressas nas narrativas nessa ordem. Assim, apresentamos trechos das narrativas 

destacando as aprendizagens construídas ao longo do processo formativo (da própria 

catequese e da Oficina Pedagógica sobre Sustentabilidade) e registradas pelos 

participantes, de forma que se destacassem os trechos mais coerentes com o objetivo da 

pesquisa. 

Com a oficina foi possível destacar e discutir com os jovens algumas dimensões 

da sustentabilidade e perceber alguns valores registrados por meio das narrativas 

produzidas pelos jovens da catequese da crisma e de sua catequista. A solicitação das 

narrativas foi uma estratégia para que pudéssemos verificar como os jovens percebem as 
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dimensões da sustentabilidade diante dos desafios de uma sociedade de consumo e 

também a percepção teológico-espiritual da sustentabilidade.  

Na oficina, as narrativas permitiram que os jovens narradores e a catequista 

pudessem refletir e expressar seus sentimentos e conhecimentos em relação às 

dimensões da sustentabilidade, valores e perspectivas de um mundo mais sustentável, 

aspectos esses além do que foram pedidos que abordassem. Uma das categorias foi a 

dos títulos que alguns elaboraram: “Um final de semana especial”, “Viagem 

importante” e outras duas, simplesmente “sustentabilidade”. 

Esses títulos das narrativas possibilitaram verificar a intencionalidade do 

narrador de relatar sobre determinadas questões que envolvem o tema da 

sustentabilidade. Com isso, percebe-se que o material da Campanha da Fraternidade, a 

participação, os encontros de preparação da catequese organizados pelo padre (este 

pesquisador), as dinâmicas e o debate entre os participantes na roda de discussão, 

durante a Oficina, os compromissos assumidos com relação aos valores e o uso do 

material pedagógico de suporte à Oficina foram evidenciados. 

 Constatamos, pela forma de se expressarem sobre o que é “sustentabilidade” em 

suas narrativas, que a realização da Oficina Pedagógica sobre o tema potencializou o 

processo de formação dos jovens e da própria catequista..  

Os encontros foram de debates de opiniões, através de trabalhos em 
grupos, apresentações de vídeos e reflexões sobre vários temas que 
envolvem o planeta Terra, como por exemplo: desmatamento, 
reciclagem (lixo eletrônico), coleta seletiva, saneamento básico e 
meio-ambiente, todos eles dentro da perspectiva de dias melhores e 
com muita esperança em relação ao futuro do Planeta Terra através da 
Sustentabilidade consciente e responsável do homem.” (Narrativa 1. 
Catequista) 
 

Destacamos a importância que esse sujeito dá à “sustentabilidade consciente e 

responsável do homem”. Podemos dizer que todos deveriam ser responsáveis pelo 

nosso planeta e, desse modo, pudessem despertar em seu coração maior 

responsabilidade. Essa narrativa vem ao encontro do que tratamos sobre o valor da 

responsabilidade, que é um dos valores ambientais, conforme citam Foladori (2001), o 

texto da Carta da Terra e, inclusive, Hans Jonas em sua obra “O Princípio 

Responsabilidade”, quando se refere à ética da sustentabilidade.  

Em outra narrativa se definiu sustentabilidade como uma preocupação de acabar 

com a “obra que Deus criou e que se os homens não cuidarem irá acabar”.  Ela registra: 
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Resumindo no ponto principal nós todos temos que cuidar do nosso 
planeta porque se não cada vez vai ficar mais poluído e a expectativa 
de vida poderá até acabar. 
Se continuarmos desmatando, não cuidando dos animais, da água, não 
reciclando, jogando papel no chão e toco de cigarro, desperdiçando 
comida e várias outras coisas o nosso belo paraíso que Deus nos deu 
vai acabar porque nós seres humanos estamos destruindo. (Narrativa 
2, Sujeito 16) 
 
 

A preocupação do catequizando nos leva a aprofundar nossas reflexões. Em 

primeiro lugar, sobre a percepção do planeta como algo temporário, no espaço e no 

tempo, e nos remete às dimensões de sustentabilidade (SACHS, 1993) e, sobretudo, 

sobre a dimensão espacial/geográfica, que é limitada. A outra conclusão do 

catequizando reforça nossa tese da existência de uma dimensão teológico-espiritual da 

natureza, “belo paraíso que Deus nos deu”, e nos remete à Palavra de Deus no livro do 

Genesis (2, 4b -25), quando o Criador deseja ao homem e à mulher toda felicidade, 

deixando que eles conduzam a natureza com responsabilidade e não destruam esse 

paraíso feito com tanta dedicação pelas Suas mãos. 

Em outra narrativa uma jovem também procura definir sua noção de 

sustentabilidade como o cuidado da natureza, como algo dado por Deus :  

Fiquei asustada [sic] de saber a situação do nosso planeta, sendo que 
Deus nos deu tudo tão perfeito e nós ao invés de ajudar a cuidar nós 
estamos destruindo cada vez mais. 
Mas com tudo, Bruna ficou mais conciente [ sic] de o que tem que ser 
feito para começarmos a mudar a situação do mundo. (Narrativa 3, 
Sujeito 5) 

 
Reconhecemos novamente, na percepção dessa jovem, a dimensão teológico-

espiritual que eles desenvolveram em relação à natureza. Essa dimensão se constitui a 

partir dos valores espirituais que alguns autores mencionam, dentre os quais destacamos 

Dias (2011), quando se refere aos valores humanos e qualidades espirituais e comenta 

sobre a paz, perdão, compaixão, paciência, amor e outros valores.  

Leonardo Boff (2009) lembra também da celebração ecumênica mundial pela 

paz, em Kyoto, no ano de 1969, a qual destaca em um dos itens que “cada ser humano é 

sagrado e intocável, especialmente em sua consciência”. Isso significa que deveríamos 

respeitar o ser humano, que é filho amado do Criador, distinto das demais criaturas, 

porém todas as criaturas foram feitas por Deus, como aprendemos na teologia cristã.  
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Na narrativa 4, o jovem  define sustentabilidade como transformar o ambiente e 

viver bem, a exemplo de outros ambientes que procuram viver a dimensão da 

sustentabilidade. Ele relata sua percepção em forma de uma narrativa de viagem:  

 
Era uma vez um menino chamado Gabriel que com sua família foram 
viajar para Curitiba. 
Quando chegaram lá repararam que lá as calçadas eram mais limpas 
do que aqui, então quando voltaram resolveram fazer o mesmo por 
Floripa. Então pediram para começar a lavar e limpar as calçadas e 
também resolveram trocar lâmpadas da casa dela por mais 
econômicas e outras coisas para transformar a casa num ambiente 
mais sustentável. O lixo eles reciclaram. (Narrativa 4, sujeito 13)   
 

Diante dessa narrativa podemos potencializar o entendimento e a necessidade de 

formação permanente do jovem sobre o significado de sustentabilidade a partir de seus 

valores, os quais estão registrados claramente nessa narrativa, que demonstra, em 

primeiro lugar, o valor da família, um dos valores espirituais cristãos. “Gabriel com sua 

família foram viajar” mostra o significado e importância da família para esse jovem. 

Também a percepção de olhar o ambiente ao qual estava chegando, e segundo ele, 

comparar com o local de origem onde vive, no caso Florianópolis, e, sobretudo, a 

preocupação de transformar o local, e mais precisamente sua casa, “num ambiente mais 

sustentável”. 

Parece-nos que esse sujeito, em sua formação escolar, possivelmente teve uma 

noção de Educação Ambiental, e isso nos faz refletir como necessitamos também de 

uma educação para os valores (BARRA, 2000,; TEIXEIRA, 2007,; GAUDIANO e 

KATRA, 2009) e valores ambientais, para que possamos chegar ao mundo sustentável 

segundo os autores citados na fundamentação dste trabalho.  
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6. Considerações Finais e recomendações 
 

O objetivo principal deste estudo foi compreender quais os valores, relacionados 

com as dimensões da sustentabilidade, são percebidos pelos jovens da Paróquia Nossa 

Senhora de Guadalupe, e como eles percebem a dimensão teológico-espiritual da 

sustentabilidade diante dos desafios da sociedade de consumo. 

As questões norteadoras foram: que valores relacionados com as dimensões da 

sustentabilidade são percebidos pelos jovens de uma comunidade católica diante dos 

desafios de uma sociedade de consumo? É possível, em um mundo de consumo, os 

jovens perceberem a dimensão teológico-espiritual da sustentabilidade? 

Nas abordagens realizadas na catequese e na oficina foi possível verificar que os 

jovens perceberam os valores teológicos-espirituais, destacando-se, o do amor, da 

família, da paz e, sobretudo, da esperança.  

Podemos afirmar que percebemos que esses jovens da comunidade católica, a 

partir das reflexões produzidas ainda no próprio trabalho de catequese, identificam com 

clareza e questionam a realidade da crise ambiental, e não se encontram alienados das 

discussões sobre sustentabilidade, local e planetária, como se viu nas análises que 

apresentamos.  

As produções dos grupos e discussões na Oficina Pedagógica não se resumiram 

à dimensão ecológica da sustentabilidade, mas também destacaram questões 

relacionadas à sustentabilidade social e territorial. 

Percebemos também, tanto nas atividades de catequese, quanto nos diálogos na 

Oficina Pedagógica e no conteúdo das narrativas produzidas, o desenvolvimento de 

atitudes e valores morais e espirituais, bem como valores ambientais. 

Entendemos que essas atitudes, princípios e valores da Teologia cristã, aqui 

destacados, por Leonardo Boff em suas obras, incorporam elementos das três ecologias 

de Guattari, os princípios da Carta da Terra, direcionados às mudanças nos estilos de 

vida e de consumo responsável, com base no desenvolvimento de uma ética ambiental, 

o que nos leva a refletir sobre a importância dessa na educação e educação ambiental, 

no sentido de educar em valores ou para valores (BARRA, 2000; GAUDIANO e 

KATRA, 2009). 
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Concordamos com esses autores que o cultivo de valores ambientais – respeito e 

cuidado pela Terra e pela comunidade de vida, responsabilidade, solidariedade, crítica, 

equidade, a paz e o amor - poderiam constituir-se em um referencial básico, “uma 

exigência ética para os sistemas político-educativos, fortalecendo o desenvolvimento 

humano e socioambiental, segundo critérios e princípios cujas fontes sejam a justiça e a 

responsabilidade social” (GAUDIANO e KATRA, 2009).  

Ainda, segundo Gaudiano e Katra (2009), podemos concluir que:  

não se pode pretender uma educação ambiental sem estes referentes, se  
não se definem claramente os valores buscados, as estratégias e os 
métodos que orientem realmente a mudança. Não existe uma educação 
ambiental se esta não promove a prática da crítica, da criatividade, da 
solidariedade, do respeito, da justiça, etc. As mudanças exigem, por sua 
vez, realizar as propostas a partir do contexto dos sujeitos: não se pode 
entender a educação separada da ação, e este princípio, em educação 
ambiental, faz-se cada vez mais evidente que [...] A educação ambiental 
deve esperar [...] tornar possível um ‘novo estilo de vida’” (ORTEGA 
et al., 1998, p. 149, apud. GAUDIANO e KATRA, 2009, p. 58). 

 

Esse novo estilo de vida, mais sustentável, solidário e justo nos impõe o desafio 

de transgredir o modelo da racionalidade econômica, que nos legou a herança da crise 

econômica e ecológica vigentes, e compreendermos que: “A nossa questão fundamental 

não é mais viver melhor amanhã, mas viver de modo diferente hoje, aqui e agora e, para 

que isso aconteça, exige profundas mudanças na forma de pensar, viver, produzir e 

consumir” (RUSCHEINSKY, 2003b, p. 1). 

A crise ambiental que vivemos, que nada mais é do que:  

a crise das formas como temos compreendido o mundo e do 
conhecimento com o qual o temos transformado, do processo de 
racionalização que desvinculou a razão do sentimento, o 
conhecimento da ética, a sociedade da natureza (...) que se reflete na 
degradação ambiental e na perda de sentidos existenciais dos seres 
humanos que habitam o planeta Terra (LEFF, 2010, p. 174). 
 

Sacerdote e pesquisador que sou, confirmo a hipótese de que a crise ambiental é 

também consequência da ausência de valores humanos (respeito à vida, justiça 

solidariedade), sejam eles ambientais (cidadania, responsabilidade e respeito) ou 

teológicos- – espirituais (paz, amor, esperança). Hoje o ser humano, as autoridades e 

líderes mundiais priorizam em seus discursos e ações a dimensão econômica e, na 

gestão ambiental, esquecem ou ignoram que vivemos em um planeta que tem seu limite 

territorial e espacial, com uma rica biodiversidade que se encontra ameaçada. Agindo 
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dessa forma e com isto comprometem a sobrevivência da própria espécie humana, e a 

continuidade do milagre da vida na Terra.  

Como mencionamos ao longo deste trabalho, a Vida na Terra  também é fruto do 

amor do Criador pela criatura. Por isso, não podemos nos esquecer da dimensão 

transcendental da criação, citada no livro do Gênesis (Gn 1-2). A superação da crise 

ambiental e do paradigma da racionalidade instrumental não será possível enquanto não 

reunirmos razão e sensibilidade para compreender que esta transformação só será 

possível, quando, todos unidos, buscarmos viver uma dimensão humana, teológico- 

espiritual em relação a nós próprios, ao outro e à natureza e, desse modo, 

concretizarmos a utopia de “um outro mundo”, mais sustentável, justo, fraterno e 

solidário.  

Nosso objetivo, a partir desta pesquisa, será fornecer subsídios para continuar 

sensibilizando as crianças, jovens e adultos, religiosos e sacerdotes de nossas igrejas e 

comunidades e de nossa Congregação do Sagrado Coração de Jesus, que está presente 

em diversos países, para sugerir alternativas para o enfrentamento da problemática e da 

crise ambiental, e também trabalhar e aprofundar a discussão sobre as diferentes  

dimensões da sustentabilidade, indicando, como estratégia pedagógica e de 

evangelização,  uma  educação em valores e valores ambientais e teológicos-espirituais, 

para juntos formarmos uma nova mentalidade humana-espiritual e ambiental. 

Além desses trabalhos, como sacerdote pesquisador, penso em aprofundar os 

objetivos desta pesquisa, sobretudo no que se refere às dimensões da sustentabilidade e 

valores, e demonstrando que é possível vivermos um mundo sustentável a partir da 

vivência dos valores. 

A partir dessa pesquisa aprendemos e sentimos que vale a pena acreditarmos na 

mudança e cultivarmos os valores teológicos-espirituais do amor e da esperança, porque 

os jovens percebem e acreditam que o planeta Terra, poderá ser transformado, na 

medida em que todos os seres humanos viverem os valores, e de modo especial 

cultivarem o  Valor da Vida e da Vida da e na natureza, gerada pelo Deus do Amor, da 

Vida e da Esperança.  

E que assim seja! 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Venho por meio deste pedir autorização para que seu(sua) filho(a) possa 
participar de um projeto de pesquisa de dissertação de mestrado. Ele(a) está sendo 

convidado(a) para participar, como voluntário(a) nessa pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as 
informações a seguir, no caso de seu consentimento para que ele(a) faça parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você ou seu(sua) filho(a) não serão penalizados de forma alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: “A Sustentabilidade e os Valores dos Jovens diante dos Desafios de uma 
Sociedade Consumista” 

Pesquisadores Responsáveis: Anésio Dalcastagner (mestrando), Dr. Antonio Fernando Silveira 
Guerra (orientador).   Telefone para contato: (48) 3369- 1388 - (48) 84314347 

Esse trabalho está sendo desenvolvido por um pesquisador e mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Tem por objetivo os Jovens 
Católicos da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Canasvieiras –Florianópolis ( SC), para obter 
dados sobre como estes jovens percebem os conceito de Sustentabilidade, Educação Ambiental, 
Valores e  Consumismo, diante dos desafios de uma Sociedade Consumista. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo que a primeira consistiu em análise documental. Na 
segunda etapa, os jovens que forem autorizados pelos pais e aceitarem participar serão entrevistados, 
por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas. Os jovens realizarão uma Oficina com 
dinâmicas e sequências didáticas, com a finalidade de que o pesquisador possa conhecer as 
percepções e representações dos jovens Católicos da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe sobre o 
conceito de Sustentabilidade, Educação Ambiental, Valores e Consumismo. 

Os resultados serão utilizados para contribuir, evangelizar, tomar consciência e divulgar, sobre a 
importância da Sustentabilidade e da Educação Ambiental na vida da Sociedade e na vida dos Jovens 
que se deixam levar pelos desafios do Consumismo.  

Sendo assim, espera-se que esta pesquisa traga benefícios para as pessoas e de modo especial os 
jovens, se sensibilizem diante desses desafios e se eduquem para viver os Valores da 
Sustentabilidade nessa Sociedade Consumista. 

Por ser este estudo de caráter puramente científico, preserva-se seu anonimato e os dados obtidos só 
serão utilizados para os propósitos científicos. Se, em qualquer momento, se sentir desconfortável 
com as questões poderá retirar este consentimento. Caso venha a necessitar de maiores informações 
sobre esta pesquisa, mesmo após sua publicação, poderá obtê-las entrando em contato com os 
pesquisadores. Sendo sua participação totalmente voluntária, não haverá direito a remuneração. 

                                   Assinatura do pesquisador:_______________________________ 
CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO  DOS PAIS 
Eu, ____________________________,RG______________CPF______________concordo que meu 

filho 
participe do presente estudo. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa 

        e os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento. E, estou ciente de que não terei direito a remuneração. 

                                                              ______________, ____ de ___________de 2011. 
Nome: _________________________________________ 
Assinatura (de acordo): ___________________________ 
Telefone para contato: ____________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário 1 
 

Questionário para os Jovens da Paróquia nossa Senhora de Guadalupe 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – PPGE 

 
PROJETO: AS DIMENSÕES DA  SUSTENTABILIDADE E OS VALORES DOS 

JOVENS DIANTE  DOS  DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE CONSUMISTA 
 

Questionário para os Jovens da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
 

     Você é parte de nossa pesquisa, por gentileza, responda o que for solicitado. 
                                                                                   Obrigado! 
 

Obs: Por ser este estudo de caráter puramente científico, seus dados pessoais 

serão mantidos em anonimato e os dados obtidos  serão utilizados unicamente com 

os Propósitos desta pesquisa. 

 
Dados pessoais: 
Nome: __________________________________ idade:______        sexo______ 
Natural de:_________________ Estado____ 
Escolaridade: (   ) Ensino Fundamental - série:_____; (  ) Ensino Médio - série:_____ 
Comunidade:________________________ 
Há quantos anos reside nesta Paróquia?:______ 
 
 
1- A Campanha da Fraternidade desse ano de 2011 teve como Tema: “Fraternidade e a 
Vida no Planeta” e como Lema: “A criação geme em dores de parto” ( Rm8,22).Você 
ouviu falar? Para você, o que foi mais marcante nessa campanha? Por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
2 – A Campanha da Fraternidade tinha como objetivo sensibilizar a comunidade 
Católica e as demais pessoas do bairro de Canasvieiras para a Sustentabilidade da Vida 
no planeta. Você sabe o que é Sustentabilidade?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3- Cite cinco questões ambientais que você identifica em nossa cidade, ao redor da 
paróquia Nossa Senhora de Guadalupe ou no bairro de Canasvieiras. 
1. __________________ 3. _________________ 5. ________________ 
2.__________________ 4. __________________ 
 
4 - De que forma estas questões ambientais surgem na sua catequese, comunidade, 
igreja ou escola?  
Utilize estes símbolos para assinalar as respostas: N- nunca R – raramente AV- às 
vezes F- frequentemente S – sempre. 
 
a. (   ) decorrem de determinados assuntos que estão sendo trabalhados e que propiciam 
esta abordagem; 
b. (   ) surgem esporadicamente, de maneira não regular, não sistemática  
c. (  ) são programados no decorrer da evangelização, como por exemplo: palestras, 
homilias, gincanas bíblicas. 
d. (   ) ocorrem em conjunto com outras igrejas, escolas e comunidades paroquiais. 
e. (   ) são tratados como assunto extra-catequese, a serem trabalhados separadamente, 
pois não se encaixam em nenhum encontro de catequese. 
f. ( ) surgem ocasionalmente durante os encontros de catequese, por meio de 
comentários de notícias veiculados nos meios de comunicação, que dependem da 
disponibilidade de tempo e interesse do catequista e catequizando. 
 
 
 
 

Agradecemos a sua valiosa participação! 
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APÊNDICE C - Questionário 2 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – PPGE 

PROJETO: AS DIMENSÕES DA  SUSTENTABILIDADE E OS VALORES DOS JOVENS 
DIANTE  DOS  DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE CONSUMISTA 

 
Questionário para os Jovens da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 

 
     Você é parte de nossa pesquisa, por gentileza, responda o que for solicitado.    Obrigado 
pela sua valiosa contribuição! 

Obs: Por ser este estudo de caráter puramente científico, seus dados pessoais serão 
mantidos em anonimato e os dados obtidos, serão utilizados unicamente para  os propósitos 
desta pesquisa. 
 
Dados pessoais: 
Nome: __________________________________ idade:______         
 
O trabalho na igreja com a Campanha da Fraternidade e a Oficina de Educação Ambiental 
promoveram que tipo de mudanças na sua vida como jovem estudante e católico, no sentido do 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores?  
Assinale em ordem de importância crescente, sendo 1= nenhuma; 2= alguma importância; 3= 
muita importância. 
 
   1 2 3 
1. Compreender historicamente a questão da problemática ambiental  em 
nível local e global. 

   

2. Construir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sociais, 
voltados para a preservação e/ou conservação do meio ambiente. 

   

3. Conhecer formas de participação social para transformação das 
relações entre o ser humano, sociedade e ambiente. 

   

4. Conhecer vivências de sensibilização para o convívio com a natureza.    
5. Incorporar valores como a solidariedade, responsabilidade social e 
cidadania planetária. 

   

6. Conhecer ações efetivas que possam contribuir para a construção de 
sociedades sustentáveis. 

   

7. Sensibilizar-se sobre a importância do meio ambiente em nossa vida e 
das futuras gerações. 

   

8. Repensar hábitos individuais de consumo.     
9. Recusar produtos que agridem a saúde e meio ambiente.    
10. Respeitar todas as formas de vida.    
11. Desenvolver práticas de reutilização e reciclagem de resíduos e 
materiais.   

   

12. Atuar na comunidade de forma ética e com responsabilidade 
socioambiental. 

   

Use o verso da folha para sua narrativa com 
observações e sugestões 

 
 

 


