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Zoom na Informação Ambiental

Para Mudar o Mundo

Ana Paula de Carvalho

A educação, conhecimento, conscientização, união, manifestações, os protestos são as

armas lícitas de lutas e devemos usá-las sempre, de maneira que consigamos conquistar

espaços e garantir as mudanças que desejamos dentro do mais alto grau de civilidade.

Precisamos cada vez mais buscar uma sociedade verdadeira, onde os indivíduos possam

aspirar dias melhores, seguir suas vocações pessoais e naturais, e que o trabalho seja feito de

maneira a contribuir para toda a comunidade. Afastando-se, do que hoje é muito comum a

satisfação de contribuir, porque identifica que seu empenho traz resultados benéficos não só

para si próprio, mas também para toda a sociedade a que pertence. A harmonia e bem-estar

de todos deve ser o resultado esperado e de satisfação para o próprio indivíduo.

Ao mesmo tempo, os indivíduos condicionaram que aqueles que se diferenciam da

normalidade ao manifestarem seus posicionamentos, opiniões, ainda que para isto precise

protestar, estão à margem da sociedade. Hoje estas movimentações algumas vezes são

criticadas e até mesmo, motivos de ataques descabidos e violentos, esquecendo que todos

tem este direito constitucionalizado, e que os valores individuais certos ou errados, de

normal ou anormal, fomos nós mesmos que imputamos enquanto sociedade.

Mas, particularmente discordo que aqueles que aceitam ou apóiam as visões do sistema

social são considerados normais ou melhores que os outros, enquanto aqueles que

discordam são tidos como anormais ou até mesmo subversivos, a verdade sempre estará nos

olhos de quem a vê e como tal vemos mundos diferentes o que transforma a vida bastante

plural.

Precisamos atentar que tudo no mundo está em constante mutação, inclusive as

instituições governamentais, então a crença de que todos são oposição, políticos, vândalos

ou baderneiros, nada mais é do que um subterfúgio para não dar margem à discussão, e como

tal, esta conduta soberba identifica somente uma gestão fracassada e sem perspectivas de

aprimoramentos ao ponto de desconhecerem por completo as condutas morais.

Entretanto se compreendermos que nossa realização individual e pessoal está

diretamente relacionada à integridade daquela sociedade em todos seus aspectos,

estabelecemos metas, traçamos objetivos e estratégias com resultados positivos para toda a

comunidade. Somente assim, verificaremos que o progresso resulta da nossa capacidade de

reconhecer as prioridades sociais para o crescimento do indivíduo e seus grupos.

Para mudar o mundo é preciso que as pessoas mudem individualmente e acreditem

nestas mudanças antes mesmo de querer mudar o todo a sua volta.

Fonte: http://www.ecodebate.com.br/2012/01/10/para-mudar-o-mundo-artigo-de-

ana-paula-de-carvalho/

ZOOM

CIVILIDADE - É o respeito pelas normas de convívio entre os membros
duma sociedade (...) Civil vem do latim civile, que designava o
habitante da cidade civitate. Quando a humanidade se defrontou com o
raciocínio, logo com a inteligência, e realmente teve a consciência do
"Eu", houve a necessidade do respeito mútuo, do respeito ao outro.
Começou então a codificação de civilidade, isto é, regras de convívio
social que no início eram somente de respeito do inferior para com seu
superior, hierárquico ou sexual, como nos animais irracionais. Iniciou-
se então a codificação de normas e regras de convívio social e de
conduta, sendo impostas de modo empírico, pela tentativa e erro; os
preceitos de civilidade, que eram passados de forma verbal, passaram a
ser codificados e seguidos, pois o convívio em sociedade assim o exigiu.
Sendo o ser humano um animal social, começou a haver de fato uma
organização disciplinadora do grupo onde iniciou-se a separação do ser
e do ter.

Para saber mais e fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Civilidade

ZOOM

COMUNIDADE - Este conceito tem diferentes significados de acordo
com diferentes contextos. No contexto da sociologia, uma comunidade é
um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas,
geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do
mesmo legado cultural e histórico. Os estudantes que vivem no mesmo
dormitório podem formar uma comunidade, assim como as pessoas que vivem
no mesmo bairro, aldeia ou cidade. Fichter, 1967 em suas Definições
para uso didático[2] ressalta que uma palavra que é rodeada de
significados múltiplos, requer uma cuidadosa definição técnica, ao que
propõe: comunidade é um grupo territorial de indivíduos com relações
recíprocas, que servem de meios comuns para lograr fins comuns. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade

ZOOM

ZOOM
SOCIEDADE - A sociedade pode ser vista como um grupo de pessoas com

semelhanças étnicas, culturais, políticas e/ou religiosas ou mesmo
pessoas com um objetivo comum. Uma delimitação física (como um
território, um país ou um continente) não pode definir uma sociedade,
já que entre eles podem ter diferenças que podem se afastar do conceito
da sociedade.

Está implícito no significado de sociedade que seus membros
compartilham interesse ou preocupação mútuas sobre um objetivo comum.
Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo para o coletivo
de cidadãos de um país governados por instituições nacionais que lidam
com o bem-estar cívico.

Pessoas de várias nações unidas por tradições, crenças ou valores
políticos e culturais comuns, em certas ocasiões também são chamadas de
sociedades (por exemplo, Judaico-Cristã, Oriental, Ocidental etc.).
Quando usado nesse contexto, o termo age como meio de comparar duas ou
mais "sociedades" cujos membros representativos representam visões de
mundo alternativas, competidoras e conflitantes. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade

ZOOM
INTEGRIDADE - Vem do latim integritate, significa a qualidade de

alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética,
educada, parcial (visto que está sendo integro à algo ou alguém, é
contra algo ou alguém que esteja do lado oposto), brioso, pundonoroso ,
cuja natureza de acção nos dá uma imagem de inocência, pureza ou
castidade, o que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de
espírito. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Integridade
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Prêmio Embraco Ecologia - parte 2

Por Bere Adams

O Prêmio é uma iniciativa pioneira empresarial,

realizado em Santa Catarina, no que se refere a incentivar a Educação

Ambiental, cuja primeira edição ocorreu em 1993, quando pouco se falava

desta nova forma de educar.

Na edição passada deste informativo mencionei minha segunda

participação da banca de jurados, que aconteceu no final de novembro de

2011 e apresentei as escolas premiadas na categoria Raiz, que abrange os

anos finais do Ensino Fundamental (6º a 9º anos do EF).

Desta vez, apresento as vencedoras da categoria Semente, que abrage

ações desenvolvidas nos 1º aos 6º ano do EF:

A Embraco mostra, através desta iniciativa, que aposta na força da

educação ambiental para uma transformação planetária. Semana que vem

apresento as vencedoras da categoria Sementinha, que abrange ações

realizadas na Educação Infantil.

Embraco Ecologia

E.E.B. Plácido Olímpio de Oliveira

Coordenadora do projeto: Kátia Grigoletti Silveira Nedochetko (Profª)

Recuperar o ambiente natural do trecho do rio que passa por dentro da

escola, propiciando um espaço para o desenvolvimento de ações que

evidenciem o necessário equilíbrio entre a capacidade de desenvolvimento

da natureza e as necessidades de uso cotidiano, enfatizando a coexistência

entre ser humano e ambiente como parte do nosso patrimônio público.

E.E.B. Dr. Georg Keller

Coordenadoras do projeto: Ana Dias Gomes (Assessora de Direção) e

Elizandra Aparecida Krupinski (Assistente Técnica Pedagógica)

Proporcionar um olhar diferenciado sobre o meio ambiente, analisando

o impacto que cada um produz (conceito Pegada Ecológica), conhecendo a

realidade socioambiental da região e compreendendo os processos

ecológicos existentes no ecossistema manguezal.

E.M. Hermann Muller

Coordenadora do projeto: Silvane Aparecida da Silva (Diretora)

Construir no terreno da escola ‘habitats’ – locais onde seres humanos,

animais e plantas possam conviver de forma sustentável, e fazê-los

funcionar como laboratórios vivos de aprendizado ao ar livre.

Projeto: Um rio dentro da escola, cuidando e preservando

Projeto: Manguezal – Berçário da Babitonga

Projeto: Habitats – Nossa Escola Sustentável

Para Pensar

"Nosso condicionamen-
to cultural aprisionou-nos
numa postura materialista
- um sistema de crença que
diz que, se não somos feli-
zes, então algo no mundo
da matéria precisa mudar.
Esta é a razão pela qual
nos tornamos tão viciados
naquilo que temos e
naquilo que fazemos.”

(Peter Russell)

Dica de vídeo

Melhor animação que já assisti, artis-
ticamente muito criativa, belíssima,
tocante e emocionante. Vencedora do
Oscar: O Homem que Plantava Árvores
(30m).

Esta animação delicada e única,
vencedora do OSCAR® de filme curto
de animação, é um tributo ao trabalho
árduo e à paciência.

Conta a história de um homem bom e
simples, um pastor que, em total sintonia
com a natureza, faz crescer uma floresta
onde antes era uma região árida e
inóspita. As sementes por ele plantadas
representam a esperança de que
podemos deixar pra trás um mundo
mais belo e promissor do que aquele
que herdamos.

Http://migre.me/7J127
Link de acesso:

Para Participar

Estão abertas as inscrições para o Prêmio de
Se você ou a instituição onde trabalha ou atua

realiza ações ambientais, aproveite para compartilhar sua
experiência. O Projeto Apoema é parceiro nesta empreitada.
Divulgue, participe, colabore para difundir as boas ideias que estão
mudando o conceito que temos do mundo e da nossa interferência
nele! Mais detalhes em: http://www.gpabrasil.com.br/

Sustentabilidade –

Green Project Awards.


