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Informação e

“ Uma práxis educativa e social que tem por
finalidade a construção de valores, conceitos,
habilidades, atitudes que possibilitam o
entendimento, da realidade de vida e a atuação
lúcida e responsável dos atores sociais
individuais e coletivos no ambiente.”

QUAIS PROBLEMAS?
A fome, o desemprego, a pobreza, a degradação ambiental, a poluição, a
violência, drogas, a corrupção, os conflitos de saberes e poderes...

QUAIS VALORES...

O não individualismo, a não competitividade exacerbada, a falta de respeito
pelo outro e pela vida, o ódio, o disse me disse, o desperdício ...

PRINCIPIOS BÁSICOS À PRÁTICA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NA INSTITUIÇÃO
1 – EMPODERAMENTO (Empowerment)
Quando numa situação difícil, por meio do diálogo, incentivamos o outro a manifestar o seu
poder inerente para mudar a realidade. E uma vez que ela decide contribuir juntos, avançamos
para a resolução da situação
2 - SUSTENTABILIDADE
Um modo de vida em que a conquista da minha felicidade não custe o sacrifício de outro. A
determinação de não deixar para a próxima geração nossa instituição, comunidade e planeta
mais danificado.
3 - SEGURANÇA E DIGNIDADE:
Práxis educativa (CONHECIMENTOS, VALORES, ATITUDES, ENVOLVIMENTO...). Criar espaços,
no qual as pessoas desenvolvam sua humanidade por uma educação ambiental critica e
emancipatória.

PRINCIPIOS BÁSICOS À PRÁTICA DE AÇÕES DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO
SOCIOAMBIENTAIS NA INSTITUIÇÃO
...Deve ser encarada como uma educação política, no
sentido de “PREPARAR os cidadãos para exigir justiça
social, cidadania nacional e planetária, autogestão e
ÉTICA nas relações com a natureza”.
(MARCOS REIGOTA, 1994).
...Deve ser DESENVOLVIDA a fim de ajudar os sujeitos
a construírem uma CONSCIÊNCIA global das questões
relativas ao ambiente para que possam assumir
posições afinadas com os VALORES referentes à sua
proteção e melhoria da qualidade de vida.

PRINCIPIOS BÁSICOS À PRÁTICA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NA INSTITUIÇÃO
• ética do servidor público;
• mudança de hábitos;
• qualidade de vida no trabalho
com práticas sustentáveis;
• uso racional dos recursos
ambientais/naturais e dos bens
públicos;
• favorecer valores ecológicos:
saber cuidar, autoestima do
servidor público;
• prevenção à poluição;

• à redução da geração de
resíduos;
• ao incentivo à reutilização e à
reciclagem;
• ao manejo;
• ao acondicionamento;
• à coleta;
• ao transporte – ao tratamento;
• à disposição final dos resíduos
sólidos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO: ALGUNS DESAFIOS
• Buscar promover, construir a educação para o
desenvolvimento sustentável associada a uma
educação da solidariedade, do compromisso com o
planeta e todos seus habitantes.
• Desenvolvendo uma educação ambiental, também
atenta aos direitos humanos e à paz.
• Uma educação que promova interações entre o
ambiente, progresso social e o desenvolvimento
econômico.

PRINCIPIOS BÁSICOS À PRÁTICA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NA INSTITUIÇÃO
1. Educar para pensar globalmente: na era da informação, diante da velocidade com que o
conhecimento é produzido e envelhece, não adianta acumular informações. É preciso saber
pensar. E pensar a realidade, não pensamentos já pensados;
2. Educar os sentimentos: o ser humano é o único ser vivente que se pergunta sobre o sentido
da vida. É necessário educar para sentir e ter sentido, para cuidar e cuidar-se;
3. Ensinar a identidade terrena como condição humana essencial: nosso destino comum é
compartilhar com todos nossa vida no planeta;
4. Formar para a consciência planetária: é preciso compreender que somos interdependentes.
A Terra é uma só nação e nós, os terráqueos, os seus cidadã;
5. Formar para a compreensão: é necessário formar para a ética do gênero humano, não para a
ética instrumental e utilitária do mercado. No mesmo sentido, é necessário educar para se
comunicar, não comunicar para explorar, para tirar proveito do outro, mas para compreendê-lo
melhor (GADOTTI, 2008).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO: ALGUMAS ATITUDES
INTERIORIZE EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO...

•
•
•
•
•
•
•

Preferência à iluminação natural;
Uso de escadas (com até dois andares);
Luzes ligadas em ambientes ocupados.
Preferência a produtos não descartáveis.
Relações cordiais com os colegas.
Adote seu copo, prato, talheres.
.
Resíduos sólidos (Lixo) no lugar certo (secos e úmidos).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO: ALGUMAS ATITUTDES
AFASTAR DE SEU AMBIENTE...
• Desperdício de tempo;
• Desperdício de energia;
• Desperdício de papel;
• Desperdício de água;
• Desrespeito aos colegas;
• Ambiente hostil;

• Resíduos Sólidos misturados.

...cada pessoa precisa
descobrir-se como parte do
ecossistema local e da
comunidade biótica, seja no
aspecto natureza, seja em sua
dimensão de cultura.
(BOFF, 1999)

E AGORA... CHEGUE E FAÇA !
•

O QUE SIGNIFICA PARA VOCÊ PRATICAR AÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS?

• QUE ATIVIDADES SUSTENTAVEIS PODEM SER
INICIADAS NA SUA INSTITUIÇÃO?
• VOCÊ VÊ DIFICULDADES PARA TRABALHAR ESSAS
AÇÕES SUSTENTÁVEIS?
(o saber cuidar, os direitos humanos, a parceria,
a coleta seletiva, o não desperdício de recursos
ambientais e dos bens públicos).

“A educação carrega intencionalidade nossos
atos. Precisamos ter consciência das
implicações de nossas escolhas. O processo
educacional pode contribuir para humanizar
o nosso modo de vida. Temos que fazer
escolhas. Elas definirão o futuro que
teremos” (GADOTTI, 2010).

Obrigada por nos ouvir,
um abraço,
um cheiro do Pará...
ludetana@ufpa.br
Programação completa:
www.geamaz-ufpa-com.br
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