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APRESENTAÇÃO

Cuidar da “casa comum”
“Tudo está relacionado, e nós, os seres humanos, estamos unidos como irmãos e irmãs em uma
peregrinação maravilhosa, entretecidos pelo amor de Deus por cada uma de suas criaturas; também nos
une em afeto com o irmão sol, a irmã lua, o irmão rio e a mãe terra1”.
Papa Francisco, Laudato si.
A sustentabilidade ecológica é um componente importante da
sobrevivência humana. O Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si fala tanto de nossa preocupação pelo meio ambiente co-

mo dos direitos das gerações futuras2. A sustentabilidade nos
chama a cuidar da "casa comum" com esta preocupação pela
geração futura.

I. VER: Um Coração. Uma casa comum
Estamos experimentando alterações ecológicas em todas as áreas do mundo. Ante a mudança climática, o Papa Francisco nos convida a ver e sentir essas alterações.
Sua pergunta inicial é: O que está acontecendo com o
nosso lar comum?3. Nossas instituições educativas são
espaços onde podemos refletir pausadamente, e ter as
ferramentas para aprender e explorar estas realidades,
nos permitindo tomar consciência dolorosa, nos atrever
a transformar o que acontece com o mundo em nosso
próprio sofrimento pessoal, e assim descobrir o que cada um de nós pode fazer a respeito4.
Tomemos consciência da realidade, através de alguns
dados. A quantidade global de lixo está crescendo a cada dia: “O mundo gera, por ano, 2.010 milhões de toneladas de lixo sólido a nível local; e, ao menos o 33% deles, não são manipulados de forma segura para o meio
ambiente. Em todo mundo, os resíduos gerados por
pessoa a cada dia aumentam a uma média de 0,74 quilogramas, mas variam muito: de 0,11 a 4,54 quilogramas. Ainda que representem apenas 16% da população
mundial, os países de rendimentos altos geram ao redor
de 34%, ou 683 milhões de toneladas do lixo do mundo. Espera-se que o lixo em escala mundial aumente a
3.400 milhões de toneladas em 2050”5. O impacto da
mudança climática afeta a nós todos. Em 2018, através
do relatório do IPCC, os principais cientistas climáticos

do mundo advertiram que só temos doze anos para reduzir a catástrofe da mudança climática, não superando
1,5°C de diferença. Para isso, serão necessárias sérias
intervenções políticas, transformações fortes, rigorosas
e urgentes dirigidas à descarbonação do fornecimento
de energia, eletrificação, substituição de combustível,
eficiência energética, mudança na forma de usar a terra,
nos estilos de vida..."6.
“1,3 bilhão de pessoas vivem na pobreza nos cento e cinco países em desenvolvimento, vendo-se privadas de
adequadas medidas de saúde, educação e nível de vida,
e carecem de água potável, saneamento, nutrição adequada ou educação primária; dois terços de todas as pessoas multidimensionalmente pobres vivem em países de
rendimentos médios. 889 milhões de pessoas em países
de rendimentos médios experimentam privações em matéria de nutrição, escolarização e saneamento, assim como nos países de rendimentos baixos...”7.
Estes são apenas alguns dados da degradação ambiental e da pobreza no mundo. Em cada centro escolar e
em cada nível educacional podemos continuar aprofundando o conhecimento da realidade com nossa própria busca sobre: catástrofes naturais, desperdício de
alimentos, perda de biodiversidade, crise de água, mudança climática, etc.

1. LS 92. 2. LS 109.
3. LS Todo o Capítulo 1 trata sobre o Que está sucedendo em nossa Casa Comum? 4. LS 19.
5. Silpa Kaza, LisaYao, Perinaz Bhada-Tata, and Frank Vão Woerden, What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank
Group, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2018, p. 3.
6. IPCC, de Coninck , H., A. Revi, M. Babiker, P. Bertoldi, M. Buckeridge, A. Cartwright, W. Dong, J. Ford, S. Fuss, J.-C. Hourcade, D. Lei, R. Mechler, P. Newman,
A. Revokatova, S. Schultz, L. Steg, and T. Sugiyama, 2018: Strengthening and Implementing the Global Response. p. 321.
7. Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018), Global Multidimensional Poverty Index 2018: The Most Detailed Picture To Dê-se of the World’s
Poorest People, University of Oxford, UK, p. x.
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II. DISCERNIMIENTO: O cuidado
de nosso lar comum nas escolas
Oferecemos a seguir duas ferramentas para o discernimento. A partir de Laudato Si e da Ecologia Agostiniana.

vida em todos nós, nos enriquecendo com a encarnação de Jesus, revelando a identidade de Deus na sua
criação.

II.1. Guia de reflexão de Laudato Si8
• Que tipo de mundo queremos deixar às futuras gerações?
• Qual é o propósito de nossa vida neste mundo?
• Por que estamos aqui?
• Qual é o objetivo de nosso trabalho e de todos os
nossos esforços?
• Que necessidade a terra tem de nós?
• Já não basta dizer apenas que devemos nos preocupar com as futuras gerações. É necessário percebermos que o que está em jogo é nossa própria dignidade. Deixar um planeta habitável às gerações futuras
depende, em primeiro lugar, de nós. O assunto nos
afeta dramaticamente, porque tem a ver com o significado último de nossa passagem pela terra.
“É muito provável que deixemos às gerações vindouras
escombros, desolação e sujeira. O ritmo do consumo,
dos resíduos e das mudanças ambientais tem esticado
tanto a capacidade do planeta que nosso estilo de vida
contemporâneo, por sua insustentabilidade, só pode
precipitar catástrofes, como as que se produz, periodicamente, em diferentes partes do mundo. Os efeitos
do desequilíbrio atual só podem ser reduzidos com
nossa ação decisiva, aqui e agora. Precisamos pensar
sobre nossa responsabilidade frente àqueles que terão
que suportar as terríveis consequências”9.

b. A criação como reflexo do caráter de Deus11: O caráter de Deus define-se como perfeição, beleza e ordem.
A aniquilação do que Deus fez é contrária à sua imagem.
Hoje assistimos à contínua destruição da natureza e das
vidas ali presentes; o caminho de Deus é o cuidado. Estamos destruindo muito do que Deus criou.

REFLEXÃO E AÇÃO:
• Qual é a quantidade de lixo em nossas casas escolas, em nossa localidade?
• Você está levando em conta o seu 'lixo pessoal' diário?
• Por que continuar utilizando garrafas de plástico que
se acumulam e contaminam nossos oceanos, afetando a vida marinha?
• É possível você minimizar ou acabar com o uso de
plástico?
c. A criação como um valor intrínseco12: É contrário à
natureza criadora do Criador que nós, como parte da
criação, continuemos destruindo o que ele fez, sem considerar as gerações futuras. Nossa colaboração e envolvimento estão em manter o que Deus fez, não em destruir os recursos naturais, as terras e montanhas, as
árvores e os bosques, a biodiversidade, os recifes de corais e as espécies em perigo de extinção. Os danos ecológicos causados pela agressão no mundo atual são contrários à natureza de Deus.

II.2. Ecologia agostiniana
a. Revelação Trinitária na Criação. Santo Agostinho
escreveu: "Toda a Trindade se revela na criação"10.
Deus criou-nos, em corpo e alma, à sua imagem e semelhança, e, do mesmo modo, toda a criação é manifestação da bondade do Criador. O Criador introduz a

REFLEXÃO E AÇÃO:
• Melhorou a vida nas comunidades situadas nos
meios naturais?
• Podemos permitir que as indústrias contaminantes
continuem operando em nossa localidade afetando a
saúde de nossa gente?

8. LS 160.
9. LS 161.
10. Augustine, The City of God (trans., Marcus Dods; Peabody, Mass.: Hendrickson, 2013), 11.24 (pg. 331).
11. Rowan Williams, “‘Good for Nothing’? Augustine on Creation ,” AugStud 25, (1994): 11–12.
12. Andrew J. Spencer, The Inherent Avalie Of The Created Order: Toward A Recovery Of Augustine For Environmental Ethics.
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II. DISCERNIMENTO

d. A criação satisfaz as necessidades dos seres humanos de maneira instrumental, mas também aponta para
a maior glória do Criador. Um planeta habitável é o que
todos merecemos. Somos testemunhas do consumo excessivo de nossos recursos, a ponto de esgotar os de
umas nações em benefício de outras. Somos testemunhas da pobreza e do seu alto custo. Ao abordar a degradação do meio ambiente e o cuidado do planeta, devemos combater a pobreza. “O meio ambiente humano e o
meio ambiente natural deterioram-se juntos; não podemos combater adequadamente a degradação ambiental,
a não ser que atendamos às causas relacionadas com a
degradação humana e social”13. Aqui também se encontra a autêntica preocupação social pelos demais, que
supõe um olhar integral da realidade. O caminho para
um futuro sadio é também abraçar a justiça social; que a
glória do Criador descanse em nosso cuidado do planeta e dos pobres. Efetivamente, a Criação é boa porque
obtém sua bondade do Criador14.

REFLEXÃO E AÇÃO:
• Celebremos e participemos no Dia da Criação, na liturgia e na ação social, desde 1º de setembro (Dia de
Oração pela Criação) até 4 de outubro (Dia de são
Francisco de Assis), unindo-nos com as comunidades
de fé para orar e cuidar da criação.
e. Inter-relação15: Este conceito da ‘inter-relação’ em
santo Agostinho permite-nos ver a interconexão de tudo,
e pode ser uma ferramenta para abordar as atuais preocupações ecológicas. O Papa Francisco fala de ‘interconexão’ em Laudato Si: “Tudo está conectado. A preocupação pelo meio ambiente deve estar unida a um amor
sincero por nossos semelhantes, e a um compromisso
inquebrantável para resolver os problemas da sociedade"16. A teologia de santo Agostinho, como fonte de éti-

ca ambiental, mostra a relação da Divindade com a criação, através do Filho de Deus encarnado e as relações
internas da Trindade. Existe, assim, uma inter-relação
que proporciona uma analogia que pode ser apropriada
para abordar as preocupações ecológicas modernas.
Ainda assim, destaca a conexão global que afeta a todos
no planeta. Sem ir mais longe, a interminável destruição
da Amazônia, os "pulmões" de nosso frágil planeta, afetará inteiramente o planeta.
REFLEXÃO E AÇÃO:
• Sejamos conscientes da conexão entre nossos hábitos de consumo e estilo de vida e a degradação da
Amazônia. A água que consumo, a roupa, o transporte, a tecnologia que uso têm a ver com a degradação
da Amazônia?
• Apelo à solidariedade mundial, com incidência concreta nas comunidades locais. Somos solidários como
comunidade educativa em nosso entorno?
• Realidades que nos afetam: experiências de crises
de água, eventos climáticos extremos e catástrofes relacionados com o clima.
• Podemos pensar em projetos empregando soluções
alternativas para resolver a crise da água e minimizar
os impactos climáticos.
f. Ordem criada17. A criação é admirada e protegida,
mas não venerada18. O valor inerente e instrumental
da criação não deve ser interpretado como abuso e dominação.
• Apreciamos a natureza, os seres vivos e nossa própria vida? Dedicamos tempo à contemplação da beleza da Criação?
• Podemos reconhecer em cada um de nós, e em nossa escola, comportamentos de abuso e depredação
da natureza e dos seres vivos?

13. LS 48.
14. Augustine, The City of God, 22.24 (pgs. 769–70); Augustine, “The Nature of the Good,” 1 (325).
15. Scott A. Dunham, The Trinity and Creation in Augustine: An Ecological Analysis (Albany, NY: State University of New York Press, 2008), 55.
16. LS 91.
17. Oliver Ou’Donovan, “Usus and Fruitio in Augustine, De Doutrina Christiana I,” Journal of Theological Studies 33, não. 2 (1982): 368.
18. Andrew J. Spencer, The Inherent Avalie Of The Created Order: Toward A Recovery Of Augustine For Environmental Ethics, p. 6.
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III. AGIR: Uma reviravolta para soluções integrais
III.1. Formação da comunidade
escolar: Nosso lar comum.
Que podemos fazer?
a.1. A Comunidade Escolar: Proporcionar um programa
integral de formação ecológica para os estudantes, pessoal docente e não docente.
a.2. Área Acadêmica: Incluir a educação em sustentabilidade ambiental no currículo, permitindo que os espaços integrem valores e temas ecológicos na transmissão
de nossa formação educativa, oferecendo, aos nossos
estudantes, oportunidades de aprendizagem no contexto da educação ambiental. Integrar o “mapa de sustentabilidade ecológica” em nosso sistema acadêmico: currículo, pesquisa, compromisso, atividades e projetos.
b. Identidade ecológica: Cada instituição acadêmica
deve elaborar sua própria meta ecológica, identificando
seu compromisso de animar a comunidade escolar na
adoção da cidadania ecológica. É igualmente importante envolver toda a comunidade escolar na elaboração da
identidade ecológica de cada instituição.
c. Espaço físico: Os espaços integrais nos quais se desenvolvem práticas ambientais são percebidos na estrutura ou nas instalações de nosso campus. O desenho, a
atmosfera e o planejamento do campus estão em sintonia

com um ambiente habitável, estabelecendo uma relação
entre as estruturas e a comunidade escolar. Também devemos dar importância aos espaços verdes: promover o
cultivo de espécies arbóreas locais dentro do campus, ou
integrando a importância saudável dos parques. Tudo isso contribui para criar um ambiente propício à aprendizagem e interação. O controle e a conservação da energia
em todo o sistema (luz, água, ar acondicionado e sistema
de calefação) devem estar a serviço de uma utilização e
aproveitamento adequados, sem ter um impacto caro nas
finanças e no meio ambiente.

III.2. Objetivos de aprendizagem em um
programa integral de formação ecológica
A modo de exemplo que possa nos ajudar a vislumbrar
nossa própria resposta educativa, oferecemos a Agenda
2119 de Espanha.
Objetivos gerais:
a. Sensibilizar os alunos sobre a importância dos problemas ambientais do planeta, em geral, e de sua localidade, em particular, introduzindo o conceito de sustentabilidade.
b. Participação cidadã modificando as atitudes individuais
relacionadas com o meio ambiente e sua conservação.

19. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/agenda21-escolar
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SOLUÇÕES INTEGRAIS

c. Desenvolver um programa de educação ambiental,
de acordo com os objetivos estabelecidos no currículo
de educação primária.
d. Adquirir conhecimentos, valores, atitudes e interesses para proteger e melhorar o meio ambiente.
e. Inculcar pautas de comportamento que respeitem o
meio ambiente.
f. Promover a transmissão do conhecimento acumulado
pelas pessoas idosas.
Estes objetivos estao vinculados aos estabelecidos, por
exemplo, no Livro Branco sobre Educaçao Ambiental na
Espanha:
1. Construir modelos sociais baseados nos princípios
de sustentabilidade.
2. Apoiar o desenvolvimento de uma ética ambiental.
3. Entender os processos ambientais em relação com os
aspectos sociais, econômicos e culturais.
4. Capacitar as pessoas na análise crítica da informação
ambiental.
5. Fomentar a participação e aumentar o sentido de responsabilidade compartilhada.
6. Favorecer o uso racional e solidário dos recursos,
bem como o desfrute respeitoso do meio ambiente.
A educação integral é o produto formativo derivado dos
programas educacionais que a instituição proporciona

aos estudantes. É o processo no qual a comunidade escolar é capaz de assimilar o que aprendeu nas salas, nas
políticas existentes (relacionadas com a prática ambiental) e, inclusive, fora do campus. As escolas podem instituir práticas ambientalmente responsáveis no curso
das atividades normais, assim como iniciar programas e
projetos ambientais específicos.
Estes programas e projetos ambientais seriam, efetivamente, atividades empreendidas para ajudar a salvar
nosso meio ambiente. No geral, iriam para além do alcance das atividades normais da escola; portanto, iriam
requerer o compromisso de toda a comunidade, bem
como esforços coordenados e sustentados a longo prazo.

III.3. Soluções práticas
a. Difusão e integração de valores ecológicos no plano
de estudos. ARCORES pode ajudar você nesta integração.
b. Melhoria da gestão ambiental: serviços/conservação:
energia (não aplicação, transição a renováveis, energia
solar, conservação de infraestruturas); água (conservação, sistema de coleta de água); resíduos (separação de
resíduos, reciclagem, extinção de aterros). ARCORES
pode assessorar você sobre as medidas concretas
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c. Participação em campanhas de incidência política
e/ou melhoria da realidade (conservação da biodiversidade, limpeza e coleta de resíduos, cultivo de árvores,
hortas ecológicas e orgânicas).
d. Institucionalização de campanhas ambientais nos
centros educativos (Lixo Zero, Não aos Plásticos, WinOn-Waste (Derrota do desperdício), Campus Livre de
Contaminação). ARCORES pode acompanhar você a
pôr em andamento alguma campanha.
e. Participar em campanhas de eco solidariedade (campanhas já existentes na comunidade: #FridaysForFuture; “Se Cuidas do Planeta, Combates a Pobreza”20;
Campanhas anti-carvão, No-To-Mining (Não à mineração); Ocean Protection. ARCORES participa de várias
destas campanhas. Una-se e Participe.
f. Medição da “Huella Escolar” proporcionando dados
de nosso impacto de carbono institucional, realizando
um inventário de energia. Conte com a assessoria de
ARCORES para realizar esta medição em seu centro.
g. Fomentar redes ecológicas com e entre nossas escolas e outras instituições.

III.4. Boas práticas
Na Rede EDUCAR já existem exemplos concretos de
Eco sustentabilidade no âmbito educativo. Mencionamos alguns a seguir:
a. Filipinas
a.1. Criação de parques ecológicos (Eco Park):
1. University of San Jose – Recoletos (Cebú).
2. University of Negros Ocidental – Recoletos (Bacolod City) – Dentro do campus, a escola tem seu próprio Museu Vivo de Árvores Filipinas em risco de extinção (Criado em 2012); e em 2018 inaugurou-se o
Eco Parque dos Agostinianos Recoletos na área de
Dom Salvador Benedicto (Negros Ocidental).
a.2. Usina de Reciclagem: A Província Santo Ezequiel Moreno das Filipinas é claramente reconhecida como a instituição religiosa pioneira que começou com esta prática.
b. Colombia
b.1. Colômbia. Esforços de reciclagem na comunidade
escolar.
b.2. O projeto PRIMAR da UNIAGUSTINIANA por um
Campus Sustentável.

ACRESCENTA SUA BOA PRÁTICA ESCOLAR E COMPARTILHE-A COM ARCORES
info@arcores.org queremos evidenciar o compromisso de nossos centros educativos
com a educação ecológica e incentivar o surgimento de novas iniciativas e compromissos.
20. https://www.enlazateporlajusticia.org/en
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