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Resumo 

 

A ideia de utilizar a ecopedagogia para a educação da sustentabilidade não e’ nova. 

No entanto poucos são os institutos acadêmicos que atingem alta qualidade de 

educação para o desenvolvimento sustentável. Geralmente a  ênfase da instrução esta 

baseado no conteudo científico e no aspecto consumista da sustentabilidade com 

pouca importância ao valor intrínseco da natureza. Sustentabilidade não e’ um ofício, 

mas tem que ser encarada como uma filosofia. A educação do desenvolvimento 

sustentável envolve uma transformação da visão do mundo que concebe o ser 

humano no mesmo nível que a natureza.  

A aprendizagem transformativa eco-pedagógica envolve ideias e praticas ambientais 

e comunitárias com ênfase no pensamento critico. A conscientização se focaliza no 

respeito aos impactos ambientais e sociais, onde as experiências pessoais e em grupos 

promove profundas mudanças na habilidade do discernimento à justiça econômica, 

social e ambiental. Este modelo foi administrado em uma instituição de ensino 

superior na escola de administração de empresas da Universidade Woodbury com 

resultados positivos. 

 

Objetivos: 

1. Introduzir a definição de sustentabilidade. 

2. Discutir a pedagogia critica de Paulo Freire e a eco-pedagogia no ensino do 

desenvolvimento sustentável. 

3. Apresentar o aprendizado transformador em relação a visão do mundo. 

Conteúdos:  

1. A problemática de não poder delinear uma definição para a sustentabilidade 

dependendo do stakeholder. Reaprender o conceito de sustentabilidade que 

inclui o ser humano e o mundo natural no mesmo nível de valorização. 

2. A utilização da pedagogia critica de Paulo Freire e da eco-pedagogia na sala 

de aula.  

3. Analisar a aprendizagen transformativa para desenvolver uma consciência 

ecológica positiva.  
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