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Introdução 

O projeto educativo agostiniano é sustentado por cinco dimensões: pessoal, 

comunitária, crítico-transformadora, transcendental e ecológico-cósmica. Essa última ganhou 

novo impulso em 2017, quando foi criado o Grupo de Trabalho de Envolvimento e Iniciativa 

Ambiental – GTEIA, com representantes de todas as unidades da Sociedade Inteligência e 

Coração — SIC, tendo o objetivo estratégico de implantar conceitos e práticas socioambientais 

em toda a instituição.  

As ricas e criativas iniciativas somadas à grande adesão da comunidade escolar 

demonstraram o desejo latente, entre os colaboradores, de fazer algo pela nossa Casa 

Comum. Em 2018, mais um passo importante foi dado: a sustentabilidade foi incorporada aos 

valores da instituição.1 Ficou evidenciado o despertar para a urgência de se viver e falar de 

sustentabilidade e, mais ainda, o entendimento de que a Educação é crucial na transformação 

da realidade e na mudança de mentalidade.  

Na época em que Santo Agostinho viveu (354 – 430 d.C), esta não era uma 

preocupação ou uma pauta da humanidade. Não há como encontrar em seus escritos 

orientações específicas para o assunto, entretanto, ele nos deixou um modo de lidar com as 

grandes questões. A pergunta, a busca sincera pela verdade e a transformação pessoal que 

nos liga ao eterno, que entendemos como a inquietude agostiniana, são lentes que nos 

possibilitarão lermos o cenário atual e fazermos proposições.2  

                                                             
1 Os outros valores da SIC são: amizade, solidariedade, justiça, subsidiariedade e corresponsabilidade. 
2 Em 1995, a OALA promoveu em São Paulo (23 a 28 de janeiro) o IV Simpósio sobre a releitura do pensamento 
de Santo Agostinho a partir da América Latina, tendo como chave a ecoteologia. A questão posta pelos 
participantes, a partir da metodologia do ver, julgar e agir, foi a de como podemos dar uma resposta adequada 
por meio de uma espiritualidade que se vincula às dimensões ambientais. Os Anais do Simpósio foram 
publicados e estão disponíveis na biblioteca do Vicariato – SIC.  
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As crianças e os jovens que estão em nossas escolas e que serão os adultos de 2050 

não irão comer, vestir, consumir, deslocar, trabalhar e viver como nós.3 Nosso Marco 

Doutrinal (2015, p.55, 63 e 65) pontua que podemos contribuir com a formação de pessoas 

sensíveis e afinadas com um novo tipo de relação com a nossa Casa Comum e dispostas 

construir um “novo mundo possível”. Temos algo de bom a oferecer: “uma educação 

humanizadora e ecossistêmica integradora como proposta de caminho rumo a essa utopia”. 

Temos como meio uma “escola em pastoral”, onde todos somos pastores, cuidadores e 

promotores da vida. 

  

Por que devemos falar de sustentabilidade: uma pauta global 

A tomada de consciência da finitude do nosso planeta e do estrago causado por nossa 

espécie se intensifica e chega de todos dos cantos.4 Depois de mais de vinte anos realizando 

estudos detalhados e de editar quatro relatórios unânimes, o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas5 — IPCC, que reúne mais de 2.500 dos principais especialistas em 

clima, afirma de forma inequívoca o fato de que o clima está mudando e continuará a mudar, 

e que a geração de gases causadores do efeito estufa resultantes da atividade humana é 

responsável pela maioria das mudanças que ocorrem desde a década de 1950 . Para além de 

gráficos e dados, já sentimos em nosso dia a dia e vemos pelos noticiários os impactos da crise 

ambiental. A ONU, por meio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

estabeleceu o Planeta como um dos eixos, dada a sua determinação em protegê-lo da 

degradação e para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.6 

Papa Francisco, um dos maiores porta-vozes dessa denúncia, introduz a Encíclica Laudato Si´ 

(2015), dizendo: “a Terra, nossa mãe, clama contra o mal que lhe provocamos, por causa do 

uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou”,7 uma forma atualizada de 

                                                             
3 Sobre a alfabetização ecológica ver: CAPRA, Fritjof et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para 
um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006.  

4 Ver Carta da Terra (2000).  
5 Organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas.  
6 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/tema/agenda2030/>. Sobre este assunto ver também BINDÉ, 

Jérôme (Org.). Fazendo as pazes com a Terra: qual o futuro da espécie e do planeta? Brasília: UNESCO, Editora 
Paulus, 2010.  

7 FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Laudato Si’: sobre o Cuidado da Casa Comum. Vaticano, 2015. Disponível: em 
:<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents /papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html>.  
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dizer que “toda a criação geme e padece, como em dores de parto”.8 De lá para cá, por nossa 

conta, as contrações se intensificaram.  

Se o cuidado com a Terra sempre ficou para depois, agora isso não é mais possível, 

dado que excedemos os limites ao destruirmos nossas condições de existência no planeta. É 

preciso levar em conta o esgotamento da Terra. Forçosamente, sem tempo para deixar para 

depois, o assunto entra na pauta das nações e também nas conversas informais e no miúdo 

das escolas, onde estamos inseridos. Este cenário exige de nós algum tipo de providência e 

compromisso com aquilo que poderá nos afetar (nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos). 

É de Santo Agostinho a inspiração para indignarmo-nos com aquilo que está errado, e também 

a coragem para mudar.9 Levando-se em conta que o tempo urge, a pergunta que aguarda 

nossa resposta é: o que estamos edificando para que o futuro seja diferente? Felizmente, o 

futuro, para o nosso patrono, “não é o que vai ocorrer”, ou seja, ele não está determinado, 

“mas o que sejamos capazes de edificar”.10 

À medida que denunciamos, temos a obrigação de anunciar uma resposta que não seja 

apenas discursiva ou conceitual, apesar de não prescindirmos de algumas premissas. Estamos 

falando de colocar-se a caminho, de sair do lugar e da zona de conforto, de alterações e de 

revisão de práticas. Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si´(LS), nos adverte ao condenar “o 

comportamento evasivo que minimiza as coisas e que serve para mantermos os nossos estilos 

de vida, de produção e consumo”, pois isso alimenta nossos vícios autodestrutivos: “tenta não 

os ver, luta para não os reconhecer, adia as decisões importantes, age como se nada tivesse 

acontecido” (LS 59).  

Temos um único mundo, um projeto comum, uma Casa Comum (LS 164). Somos 

cidadãos planetários (LS 211). Este entendimento pede uma conversão ecológica, definida 

pelo Papa Francisco como o “viver a vocação de guardiões da obra de Deus”. Esta é a mística 

que irá nos animar. Não como algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência 

cristã, mas “parte essencial duma existência virtuosa” (LS 217). Precisamos de novas 

metáforas e de uma profunda revisão de nossa escala de valoração. A conversão ecológica 

remete a uma cultura ecológica que pressupõe um olhar, um pensamento, uma política, um 

                                                             
8 Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos 8:22. 
9 “A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas 

como estão; a coragem, a mudá-las”. 
10 Santo Agostinho. Confissões, Livro XI. 



4 
 

programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que sejam diferentes do que 

temos agora (LS 111).  

Neste contexto, é possível entender que os problemas são complexos e precisam ser 

analisados em sua complexidade.11 As respostas aos problemas vão para além das aplicações 

técnicas que fazem parte, entretanto, não tocam na parte profunda do problema, que é o 

atual sistema social e econômico. Em toda a Encíclica Laudato Si´ fica explícito que “os 

problemas da pobreza e da degradação ambiental estão ligados e remetem a estruturas mais 

amplas de economias que não estão orientadas para objetivos verdadeiramente morais, que 

sustentam a vida”. Lá na ponta, quando estivermos atuando nas consequências e na correção 

daquilo que foi destruído, não podemos esquecer jamais do grande potencial de dissolução e 

morte de nossas estruturas sociais. É contra esse sistema que Papa Francisco clama por uma 

vigorosa leitura ética e mudança de atitude.  

Somos guardiões das outras criaturas e o mal que vemos no mundo, como a 

desertificação, a extinção de espécies, entre outros males, devem sem vistos como uma 

doença para cada um de nós. O pedido de Francisco é que a nossa passagem pela Terra não 

deixe sinais de destruição e de morte que afetem a nossa vida e a das gerações futuras (Alegria 

do Evangelho 56, 59 e 215).12 Será imprescindível “perguntar-nos pelos fins e o sentido de 

tudo”, para então, conforme Francisco, “recuperar a profundidade da vida” (LS 113). Ou seja, 

serão necessárias considerações éticas e mudanças de fundo, bem como a filosofia e a ética 

social como recursos para interpretar nossa existência (LS 60 e 92). 

 

Qual a parte que nos cabe? Os intérpretes da mudança  

O GTEIA e agora a CASA GAIA — Centro de Referência em Ecologia Integral, a mais 

nova unidade da SIC, com sede em Mário Campos, pretendem ser tradução desse chamado.13 

As unidades dos Colégios Santo Agostinho e as Obras Sociais devem ser, portanto, lugares do 

anúncio da boa nova! Podemos começar revendo a abordagem que imprimimos aos tópicos 

de ensino. Buscar as conexões com aquilo que está acontecendo, além das parcerias com 

                                                             
11 O livro de Fritjof Capara e Pier Luigi Luisi – A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas 
implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas, publicado pela Cultrix, em 2014, é abrangente e 
completo para quem quer aprofundar no estudo do pensamento sistêmico e da teoria da complexidade.  
12 FRANCISCO, Papa. Exortação apostólica Evangelii Gaudium: alegria do Evangelho. Vaticano, 2013. Disponível 
em: <https://w2.vatican.va/.../papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudiu>. 
13 Inauguração prevista para maio de 2019.  
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outras disciplinas, passando pelas oportunidades advindas dos projetos que propomos, na 

forma de a escola se organizar e comportar. A todo momento, podemos ensinar e anunciar 

novas possibilidades de relação com a terra, água, ar, animais, floresta etc. Ao nos inteirarmos 

da situação, vamos estudar e propor ações que ajudem a criar condições para uma mudança 

de mentalidade.  

Para partirmos para a ação, a encíclica papal nos fornece algumas pistas. Procuramos 

dividi-las em objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais.14 De certa forma, são 

orientações gerais e iluminadoras, que descrevem aquilo que compõe uma ética ecológica.  

Em termos conceituais, iremos operar com ideias que podem mobilizar vontades e 

alimentar a esperança de outra forma de vida em harmonia com a Terra. Interdependência e 

Conexão: expressões largamente mencionadas quando se fala de pensamento ecossistêmico. 

Isto nos impede de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera 

moldura da nossa vida (LS 138). Pensar de forma interdependente é pensar de forma sistêmica 

e dentro de parâmetros da complexidade: as pessoas, os rios, as florestas, os animais e o ar 

que respiramos estão em conexão. Falaremos, portanto, de relações e não de hierarquias 

entre os seres vivos.  

O sujeito como parte da mudança é outra ideia-força e uma potente chamada que 

atravessa toda a encíclica papal e atende à dimensão crítico-transformadora de nosso projeto 

pedagógico. Ao mesmo tempo em que há fortes críticas ao modelo atual de desenvolvimento 

e à economia, somos chamados a encarar e assumir a nossa responsabilidade. A solução 

também passa por nós. Papa Francisco é explícito ao dizer que “a mudança nos estilos de vida 

é uma forma de exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, 

econômico e social”. Ao dizer que “comprar é sempre um ato moral, para além de econômico 

e que a degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós” (LS 

206), somos desinstalados e interpelados. Ao invés de olhar para fora e buscar culpados, 

olhamos para nós e perguntamo-nos sobre a parte que nos cabe: ser a mudança que 

queremos ver no mundo, conforme sugeriu Gandhi. Direitos da Terra é outra ideia: se 

entendermos que a Criação é mais que natureza, é um projeto de amor de Deus, conforme 

escreve Francisco (LS 76), iremos ver e ouvir os gemidos do mundo natural. A Terra não fala. 

Os animais não utilizam nossa linguagem. Os rios não podem recusar o esgoto que neles cai, 

                                                             
14 Todos os conceitos, atitudes, procedimentos e as práticas que precisam ser revistas foram retiradas da 
Encíclica Papal.   
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nem a floresta resistir àqueles que a derrubam. Mesmo não reivindicando seus direitos, Deus 

confia a nós o cuidado da Criação e “interpela nossa inteligência para reconhecer como 

deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso poder” (LS78). Nesta ideia-força está implícito 

que “quem vive quer viver” e que “todo ser que respira louva ao Senhor” (Salmo 150:6).  

A ética em relação aos animais desponta na encíclica de forma desafiadora. Precisamos 

expandir nossa compaixão e o raio de nossa moral visando atingir as outras espécies. A 

indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo, conforme Francisco, 

“sempre acabam de alguma forma por repercutir-se no tratamento que reservamos aos 

outros seres humanos. O coração é um só e, a própria miséria que leva a maltratar um animal, 

não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas” (LS 92).  

Em relação aos procedimentos, entendemos como aquilo que podemos colocar em 

prática. Talvez seja o mais fácil de operacionalizar, pois são soluções técnicas e podem ser 

realizadas por questões de economia, por treinamento, por exigência, e não por uma 

mudança de mentalidade ou conversão ecológica. São eles:  

a. Plantar árvores; b. Apagar luzes desnecessárias; c. Evitar desperdício; d. Apoiar formas 

corretas de produção de energia; e. Investir em fontes de energia renovável; f. Consumir água 

de forma responsável; g. Cozinhar apenas aquilo que irá comer; h. Produzir e consumir de 

forma cooperativa; i. Reciclar; j. Evitar uso de papel e plástico; k. Partilhar o mesmo veículo 

com várias pessoas; l. Servir-se de transporte público; m. Cuidar dos espaços comuns, dos 

marcos visuais e das estruturas urbanas que melhorem o nosso sentido de pertença. 

Podemos entender e saber falar sobre um assunto e até mesmo executar aquilo que 

se pede, sem que isto nos afete ou nos transforme. Não desejamos um curso descolado do 

discurso. Operamos com o entendimento de que o atitudinal é aquilo que se espera ver na 

vivência do ser com o mundo. É o saber ser; são os frutos de uma educação que transforma. 

Em nossos referenciais encontramos imperativos ecológicos e morais: 

a. Ampliar o contato com a natureza; b. Cancelar toda intervenção que causa dano grave à 

Terra; c. Partilhar; d. Ser generoso; e. Diminuir o consumo de forma voluntária e planejada; f. 

Ligar-se à vida e às lutas de quem está nas periferias do sistema; g. Mudar o estilo de vida como 

forma de exercer pressão no mercado; h. Reformular os padrões de sucesso, agora pautados 

pela ética; i. Medir o sucesso pelo grau de harmonia nas relações; j. Estabelecer relações 

democráticas de poder (gestão de redes); k. Considerar os seres vivos não como meros objetos 

submetidos ao domínio arbitrário do ser humano; l. Reconhecer o valor dos outros seres vivos 
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e respeitar a bondade própria de cada criatura; m. Considerar os direitos de outras espécies 

vivas; n. Valorizar o uso (enquanto é possível usar) ao contrário do valor de troca (sempre 

trocar); o. Utilizar a Arte como linguagem para o cultivo da espiritualidade.  

Ao mesmo tempo em que se pontuam conceitos, procedimentos e atitudes esperados, 

também temos pontos de preocupação. São procedimentos, atitudes e conceitos 

equivocados e que precisam ser identificados. Eles seguem na contramão daquilo que 

entendemos como boas práticas socioambientais.  

a. Avidez; b. Consumismo; c. Desperdício; d. Ecologia superficial; e. Indiferença e 

crueldade com as outras criaturas; f. Comportamento evasivo e negação do problema; 

g. Manter inalterado o mesmo estilo de vida; h. Minimizar as coisas; i. Não considerar 

a dívida ecológica dos produtos e bens; j. Não ver, não lutar, não reconhecer, adiar 

decisões importantes, agir como se nada tivesse acontecido; k. Manter-se 

resignado/acomodado.  

Como podemos ver, as mudanças são profundas e irão tocar em nossos modelos de 

pensamento que acabam por influenciar nossos comportamentos. Não há receita disponível 

para ser replicada. Entendemos que isto é favorável para que algo novo seja gestado. Somos 

apenas intérpretes.   

 

 

 


