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OBJETIVO DA OFICINA:
 A oficina pretende subsidiar as práticas e 
projetos pedagógicos interdisciplinares na Educação 
Profissional no sentido de reafirmar e refletir sobre a 
necessidade de construir espaços de aprendizagem que mantenham 
uma relação adequada com o meio ambiente, para compensar os impactos 
possíveis, com o uso de tecnologias apropriadas, e o compromisso de garantir a qualidade 
de vida para as gerações presentes e futuras.

PROVIDÊNCIAS: 
 A equipe responsável deverá proceder a leitura prévia do material disponibilizado 
para a oficina a fim de orientar satisfatoriamente as atividades a serem desenvolvidas, 
providenciando também:

• Espaço adequado;
• Cópias dos textos/anexos para os participantes;
• PPP da escola;
• Plano de Ação da escola – para alterações necessárias;
• Equipamento de mídia digital para apresentação dos vídeos.
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INTRODUÇÃO
No contexto atual, as últimas décadas do séc. XX e início do séc. XXI trouxeram para 

discussão a capacidade que a civilização humana contemporânea possui para degradar 
o ambiente, portanto, amplia-se a necessidade dos educadores compreender a complexa 
multicausalidade desta crise instalada com o intuito de prevenir seus efeitos e contribuir 
para o seu enfrentamento (JACOBI, 1999).

É importante ressaltar que para avançarmos rumo a uma sociedade sustentável, é 
necessário superar os obstáculos sociais que são permeados por uma restrita consciência 
da sociedade a respeito das implicações do modelo de desenvolvimento em curso (JACOBI, 
1999).

Diante desse quadro, cabe a nós educadores proporcionar acesso ao conhecimento 
científico aos nossos educandos, propiciando reflexões que possibilitem proposições 
de ações de enfrentamentos às problemáticas socioambientais. Nesta perspectiva, o 
desenvolvimento sustentável – sustentabilidade surge como um meio de enfrentamento a 
esta problemática.

O desenvolvimento sustentável tem por objetivo resgatar os pressupostos de 
igualdade social, responsabilidade ecológica e a participação social e política como partes 
que compõem o processo de desenvolvimento.

Segundo Boff, 2012:

Sustentável seria aquele crescimento econômico e desenvolvimento social 
que atendessem às nossas demandas, sem sacrificar o capital natural e 
que estivesse aberto às demandas das gerações futuras. Elas também têm 
direito a herdar uma Terra habitável e uma natureza preservada. Mas esse 
desenvolvimento sustentável é impossível numa sociedade consumista, 
perdulária e desrespeitadora da Terra, da natureza e da vida (BOFF, 2012, p. 
19).

A partir deste excerto e entendendo a Educação Profissional como uma modalidade 
de ensino que trabalha na perspectiva de colaborar para o desenvolvimento de um país 
sustentável e solidário, a educação tem o compromisso de contribuir com a inserção de 
políticas públicas que contribuam para Desenvolvimento Sustentável.

Cabe aos professores em suas disciplinas desenvolverem propostas educacionais 
que contribuam efetivamente para a construção e consolidação de ações inicialmente no 
âmbito escolar que farão parte de sua formação como sujeito.
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Dessa forma, a dimensão crítica e reflexiva sobre a proposta de aprofundar os 
estudos, debates e avaliações sobre práticas pedagógicas sustentáveis nos faz assinalar que 
há um longo caminho a ser perseguido na direção da construção de projetos para identificar 
as fragilidades, potencialidades e desdobramentos de políticas sociais e educacionais que 
expressem a estreita e complexa relação entre o ser humano e o meio ambiente. 

Assim, o que se propõe é dar visibilidade aos avanços, aos limites, aos múltiplos 
agentes e práticas que se inscrevem dentro do tema da Sustentabilidade. A educação é 
o vetor que amplia a possibilidade de conscientizar, formar e educar para transformar a 
realidade inserida no micro espaço escolar na dimensão socioambiental da sociedade.

A categoria sustentabilidade tem um grande potencial educativo, ainda não 
suficientemente explorado, tanto na educação formal, quanto na educação 
não formal. Sustentabilidade é o sonho de bem viver, equilíbrio dinâmico com 
o outro e com a natureza, harmonia entre os diferentes. Ela implica respeito 
à vida, cuidado diário para com o planeta e para com toda a comunidade da 
vida. Ela se opõe a tudo o que sugere egoísmo, injustiça, dominação política, 
exploração econômica. Educar para a sustentabilidade é educar para uma vida 
sustentável. A sustentabilidade apoia-se na planitaridade, isto é, na visão do 
planeta Terra como um superorganismo vivo em evolução, a Terra vista como 
uma única comunidade, nossa casa, nossa pátria. Essa cosmovisão ecológica 
nos permite entender mais amplamente os problemas da desertificação, do 
desflorestamento, do aquecimento global e dos problemas que atingem hoje 
humanos e não humanos (GADOTTI, 2008, p. 129).

Nesta perspectiva, a partir desta oficina, refletiremos sobre algumas possíveis 
relações de aproximação entre sustentabilidade e a Educação Profissional. 

MANHÃ:
 O(a) mediador(a) deverá solicitar aos participantes que assistam ao vídeo que trata 
sobre o tema, na intenção de sensibilizar e provocar discussões pertinentes à temática.
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ATIVIDADE 1: INTRODUÇÃO DO TEMA

Assistir ao vídeo e responder em grupo a questão proposta

Em 14 de fevereiro de 1990, de uma distância de 6,4 bilhões de quilômetros, a Voyager 1 
capturou a imagem da Terra, mostrando que ela toda preenche apenas 0,12 pixel e aparece 
como um fraco crescente de luz. Esta perspectiva ficou conhecida como uma das mais 
famosas imagens já tiradas do espaço.

Vídeo 1: Pálido Ponto Azul, Texto de Carl Sagan.
Duração: 05min33s

Sugestão de Leitura: TEXTO 1
                                                      

                                                                      https://goo.gl/6WA6i5

Questão:

Você acredita que as pessoas percebem o mundo ao seu entorno? Você acredita que existe 
uma possibilidade de mudança no estilo de vida, que proporcione uma consciência de que 
somos parte de um mundo natural vivendo em harmonia com o Universo?

ATIVIDADE 2: LEITURA (TEXTO 2)

Capítulo 3 - Educar para uma vida sustentável (p.61-86) do livro: Educar para a 
Sustentabilidade de Moacir Gadotti, 2009.
Em pequenos grupos, promover a leitura do texto e,  após, proceder uma reflexão a partir 
das questões propostas abaixo. Em seguida, eleger um redator e relator para a sistematização. 
Retornar ao grande grupo para a socialização das discussões.
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Questões para a reflexão:

1- Diante das questões sobre desenvolvimento sustentável, é possível tornar compatível e, 
em que grau, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente? Ou seja, é 
possível o desenvolvimento sustentável?
2- Quais os caminhos para contemplar novas perspectivas e quebrar paradigmas frente 
ao sistema econômico no que diz respeito à consolidação de políticas que atendam a 
sustentabilidade cultural, social e política?
3- No texto, Gadotti diz: “Não aprendemos a amar a Terra apenas lendo livro sobre isso, 
sem livros de ecologia integral. A experiência própria é fundamental” (p.64).

 - Considerando a “experiência própria” a que o autor se refere, quais as contribuições 
que seu curso, sua aulas e/ou suas disciplinas, podem oferecer para a conscientização e 
construção de uma sociedade sustentável?

TARDE:
Sustentabilidade e Educação

A escola é o espaço de educação formal, socialização e emancipação do sujeito. Ela 
influencia e recebe influência dos movimentos ao seu entorno. Em meio às relações, se 
efetivam processos de aprendizagem, elaboração de conceitos e resolução de problemas. 
Nada mais oportuno e necessário de se trabalhar, na escola, a sustentabilidade, atendendo 
às necessidades humanas para uma vida digna e de proteção do meio ambiente.
 Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio:

A presença da educação ambiental na Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio contribui para a construção desses espaços educadores, caracterizados 
por possuírem a intencionalidade pedagógica de serem referências de 
sustentabilidade socioambiental, isto é, espaços que mantêm uma relação 
equilibrada com o meio ambiente e compensam seus impactos com o 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade 
de vida para as gerações presentes e futuras (Resolução CNE/CEB Nº 6, DE 
20 DE setembro de 2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio).
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ATIVIDADE 3: VÍDEO

Assistir ao vídeo indicado abaixo
Vídeo integrante do DVD que compõe a obra “As quatro ecologias: ambiental, política e 
social, mental e integral”, elaborado a partir de quatro palestras realizadas pelo Filósofo 
- Leonardo Boff. Este vídeo aborda o efeito da ação humana sobre o Planeta e suas 
consequências.

Vídeo 2: Ecologia Ambiental

Duração: 9:28’
                          https://goo.gl/c8N8wt

Reflexão individual:

De que forma você poderia utilizar esse vídeo para abordar a questão da sustentabilidade 
na sua disciplina da Educação Profissional? Compartilhe suas ideias com os colegas de 
grupo.

ATIVIDADE 4:  

 A atividade do período da tarde envolve a elaboração 
de uma proposta de ação que poderá ser aplicada no curso 
em que você leciona.
 A Lei n.º 9795/99 dispõe sobre a Educação 
Ambiental e o Programa Nacional de Educação 
Ambiental (PRONEA) e em seus Artigos 9º e 10º apresenta 
a obrigatoriedade da Educação Ambiental no ensino 
formal, devendo ser integrada como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino (BRASIL, 1999). 

 

Link das legislações 
https://goo.gl/mVDfg4
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Na perspectiva do que preconiza a Lei, de que forma o conceito e as práticas da 
sustentabilidade podem ser implementadas no curso em que você leciona visando a 
formação de profissionais que atuem com ética frente aos problemas socioambientais?

SUSTENTABILIDADE: UMA INTERLOCUÇÃO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROPOSTA 

CURSO:
ANO/SEMESTRE: 
DOCENTES/ NOMES:

ITENS DA PROPOSTA DESCRIÇÃO PERÍODO

1. Disciplinas afins
*A proposta pode ser 
aplicada em uma 
disciplina em todo o 
curso ou em uma turma 
com disciplinas afins, se 
houver*.

2. Pessoas envolvidas
*A proposta terá a 
participação somente 
dos estudantes ou precisa 
envolver a equipe diretiva, 
pedagógica, outros 
docentes, funcionários, 
pais...

3. Objetivo (s)
*Descrição dos objetivos 
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5. Dimensões:
(  ) Social
(  ) Econômica
(  ) Ecológica
(  ) Espacial
(  ) Cultural
* Subsídio para preencher 
este item – Leia o texto 3

6. Parcerias

* Verificar se é necessário o 
contato com algum Museu, 
Instituto, Biblioteca...

7. Proposta de aplicação

* Descrição detalhada da 
proposta.

8. Avaliação 
*A avaliação das ações 
poderá ser socializada 
para a comunidade escolar 
ou avaliada da forma que 
lhe parecer mais adequada



SAIBA MAIS: 

Leitura (TEXTO 2)

Meio ambiente e sustentabilidade (p.175-183), Revista O município no 
século XXI: cenários e perspectivas. Fundação Prefeito Faria Lima – 
CEPAM, de Pedro Jacobi, 1999.  Este texto é apresentado como subsídio 
para preencher o item 5 do quadro acima.
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