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Resumo: Aborda-se as consequências da globalização, segundo Bauman, tais como: 

ruptura de comunicação; desintegração da vida comunitária; proliferação de “turistas e 

vagabundos”; produção de lixo humano e não humano. Busca-se discutir as 

contribuições da educação para o desenvolvimento de práticas de consumo sustentável. 

Ressalta-se a experiência do movimento da Economia Popular Solidária (EPS) que vêm 

sendo desenvolvida como contraponto ao modelo de uma economia voltada ao mercado. 

Apresentando o modelo da EPS, problematizamos a ausência desta temática no âmbito 

de planos e projetos educacionais. Encerra-se defendendo a introdução da solidariedade, 

cooperação, democracia e consumo sustentável como valores norteadores de práticas de 

educação escolar capazes de contribuir para uma formação cidadã.  
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GLOGALIZAÇÃO: AS CONSEQUÊNCIAS BRASILEIRAS.  

A sociedade brasileira vem enfrentando grandes e irreversíveis transformações a 

partir do fenômeno da globalização. Este processo, para alguns, representa felicidade, 

mas, para a maioria, vem sendo motivo de infelicidade, na medida em que produz 

efeitos desiguais em diversas esferas da vida. 

Um efeito imediato pode ser percebido na ruptura da comunicação corpo a corpo 

entre os globais e os locais fazendo com que a comunicação passe a ser basicamente 

realizada através de hardware. Outro efeito da globalização é a extinção dos limites 

geográficos, em tempos de globalização as distancias não importam (BAUMAN, 1999). 

Por si, as mudanças no padrão da comunicação associadas à extinção das distâncias 

geográficas parecem representar um avanço social na medida em que permite a 

superação de limites até pouco intransponíveis. 

Com efeito, para as elites, que se movimentam na velocidade da mensagem 

eletrônica, os espaços e suas delimitações deixam de importar, a distinção entre aqui e lá 

não significa mais nada. De acordo com Bauman “o espaço tornou-se [...] emancipado 

das restrições naturais do corpo humano” (1999, p. 24). As informações que antes 

respeitavam e acompanhavam a velocidade do corpo, hoje estão instantaneamente 

disponíveis em todo planeta.  

Contudo, essa facilidade da mensagem instantânea não está acessível à todos, 

pesquisas apontam que mais de 50% da população brasileira não tem acesso a internet, 

o que de certa forma gera para estes um sentimento de perda de pertencimento ao 

movimento globalizado.  

A desintegração da vida comunitária também é um fenômeno decorrente da 

globalização. Bauman assevera que, “as elites escolheram o isolamento e pagam por ele 

prodigamente e de boa vontade. O resto da população se vê afastado e forçado a pagar o 

pesado preço cultural, psicológico e político do seu novo isolamento” (1999, p. 29). Tal 

isolamento passa a exigir a constante prática de vigilância que se expressa no aumento 

sensível de câmeras nos grandes condomínios de luxo, que objetivam afastar os 

“vagabundos” de espaços a eles proibidos.  
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No caso brasileiro, fica evidente esta separação de classes sociais inclusive nos 

espaços públicos, como por exemplo, os horários de frequentar shopping center. 

Percebe-se uma movimentação durante o dia, em especial nos dias de semana, por parte 

da elite, já nos finais de semana fica mais restrito ao “resto” da população, dificilmente 

ambas as classes frequentam os mesmos horários nos espaços públicos.  

Outro exemplo são os espaços de lazer para crianças e jovens; a população 

menos favorecida financeiramente utiliza e explora os espaços públicos (praças e 

parques da comunidade), já a elite, prefere utilizar clubes e áreas de lazer que os 

próprios shoppings centers disponibilizam. Esta prática, muito além de dividir as classes 

concede certo ar de segurança pelos muros e grades que separam os de dentro e os de 

fora. Ou seja, as crianças e os jovens brasileiros já vêm enfrentando, ou melhor, sendo 

moldados/formados para um modelo de sociedade que exclui e separa as classe sociais.  

Percebe-se a precarização das relações sociais. Para Bauman (2009) um espaço é 

público na medida em que ali se aprendem e, sobretudo, se praticam os costumes de 

uma vida urbana satisfatória, um espaço que permita o livre acesso de homens e 

mulheres sem restrições. Somente os espaços públicos que reconhecem o valor criativo 

da diversidade e sua capacidade de tornar a vida mais intensa conseguem encorajar as 

pessoas a empenhar-se num diálogo significativo.  

Nesta perspectiva de mundos separados, de mundos que separam aqueles que 

são socialmente inferiores, todos os indivíduos saem perdendo, visto que não se pode 

pensar em compartilhar uma experiência sem partilhar um espaço. Diante disso, fica o 

questionamento: o que fazer para mudar este cenário?  

Quanto à tumultuada vida em sociedade, Bauman (2009) propõe uma reflexão 

em relação aos desafios encontrados para caminharmos rumo à construção de um novo 

capital social, que para ele significa investimento nas relações e nos vínculos. 

Sobretudo, como conseguir construir um novo capital social, se a insegurança moderna 

é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. (CASTEL, in BAUMAN, 2009) 

O individualismo que a modernidade instaurou traz consigo a insegurança e a 

ideia de que o medo está em toda parte. Com a supervalorização do indivíduo, estes 

acabam se sentindo frágeis e vulneráveis, o que antes não ocorria, ou ocorria em 
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proporções menores, pois eram/se sentiam mais protegidos pelos vínculos sociais 

existentes. Hoje, o que se percebe no Brasil, tomando conta da mente da maioria dos 

cidadãos, é o medo de ser inadequado.  

Percebe-se que este medo está batendo na porta das casas dos cidadãos 

brasileiros das mais diferentes classes sociais, principalmente, pelo prisma de sentir-se 

inadequado. Em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser, como é o caso da 

sociedade brasileira, observa-se um comércio fortemente relacionado à vinculação 

social, ao pertencimento à determinados grupos. Sobretudo, um comércio reforçado pela 

mídia, que faz com que muitos jovens brasileiros “exijam” de seus pais a aquisição de 

determinado produto (de marca é claro) porque seus colegas têm, esperando que, com a 

posse deste bem se sentirão incluídos no grupo. 

Fica evidente no caso brasileiro que, a cultura converte-se em produto, e os 

atuais padrões culturais acabam sendo fortemente determinados pela mídia. Diante 

disso, percebe-se que a estética acaba assumindo o valor da ética.  

Diferente do que se pensava em relação ao progresso, em relação à globalização 

que se apresentava com a promessa de uma felicidade duradoura, estamos enfrentando 

justamente o contrário. Esta vem representando uma ameaça e promovendo uma 

inevitável mudança que não promete paz nem repouso, mas, crises e tensões continuas.  

Bauman (1999) aponta outra questão importante que merece ser problematizada 

em nossa sociedade, que é o contraste entre os chamados turistas e vagabundos. Para o 

autor, os turistas movem-se para fora da localidade (qualquer localidade) quando 

quiserem. Já os vagabundos, observam impotentes, a única localidade que habitam, 

movendo-se sobre seus pés. Os turistas tem liberdade de escolha e onde quer que 

estejam sentem-se à vontade, enquanto que os vagabundos são refugos de um mundo 

que se dedica ao serviço dos turistas. Os turistas ficam ou se vão a seu bel-prazer e 

deixam um lugar quando novas oportunidades ainda não experimentadas acenam de 

outra parte, enquanto que os vagabundos sabem que não ficarão por muito tempo num 

lugar, por mais que desejem, pois provavelmente em nenhum lugar onde pousem serão 

bem recebidos. Os turistas se movem porque acham o mundo a seu alcance (global) 

atraente, os vagabundos porque acham o mundo a seu alcance (local) insuportavelmente 
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inóspito. Os turistas viajam porque querem enquanto que os vagabundos viajam porque 

não tem outra opção, acabam sendo turistas involuntários. Estas e outras fronteiras 

separam os turistas dos vagabundos. 

Outra consequência da globalização, apontada por Bauman (2005, p.22) é a 

produção de lixo humano e não humano, como uma questão central do mundo moderno. 

Em uma sociedade que valoriza e estimula cada vez mais o consumo desenfreado – 

porque representada e fortemente dominada pelo segundo setor -, não há lugar para 

consumidores falhos, incompletos, imperfeitos. Estes consumidores falhos só podem ter 

certeza de uma coisa: estão “excluídos do único jogo disponível, não são mais jogadores 

– e, portanto, não são mais necessários”.  

Fica evidente que, para Bauman (op. cit.), acompanhar a modernidade implica 

estar em movimento. A opção é modernizar-se ou perecer. E mais, “a sobrevivência 

moderna – a sobrevivência da forma de vida moderna – depende da destreza e da 

proficiência na remoção do lixo” (2005, p. 39). A atividade de separar e ou remover é 

algo incessante, visto que “não importa o quanto se tente, a fronteira que separa o 

„produto útil‟ do „refugo‟ é uma zona cinzenta: um reino de indefinição, da incerteza – e 

de perigo” (p. 39).  

Quando se trata de refugos humanos, quando se fala em projetar formas de 

convívio humano, se depara com projetos cuja demanda é impossíveis de atender e é 

justamente nestes projetos que Bauman situa a condição do excluído, afirmando que as 

leis proclamam “que o excluído não é assunto seu [...]. A condição de excluído consiste 

na ausência de uma lei que se aplique a ela” (2005, p. 43). Diante disso, “a 

superpopulação é apenas um efeito colateral da civilização global emergente que se 

manifesta na produção e remoção de refugos.” (p. 55). 

No Brasil, nas décadas recentes, houve uma forte migração de pessoas do campo 

para as grandes cidades em busca de melhores condições de trabalho e, de uma vida 

melhor. No entanto, constata-se que o mercado não deu conta de absorver todo o 

contingente de migrantes, os quais, jogados às margens, acabaram contribuindo para a 

criação de cinturões de pobreza. Ou seja, tal como apontado por Bauman, vimos 

emergir em nossa realidade, o isolamento, a produção de lixo humano e não humano, e 

sobretudo a precarização das relações sociais.   
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EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

Pensando em uma educação que se preocupe com os fenômenos sociais e que 

forme cidadãos críticos faz-se necessário idealizar um modelo de Educação para o 

Consumo Sustentável, tendo como hipótese que este seja um modelo viável para a atual 

situação da sociedade brasileira, a qual vem enfrentando graves consequências do efeito 

globalizador, conforme mencionado nos parágrafos iniciais. 

Segundo Vilallonga (2006, p. 239) “la educación debe afrontar la necesidad de 

enseñar a aprender a ser cuidadanos de um mundo global, sin perder las propias raíces 

locales”. Em um país com tamanha desigualdade como o Brasil, onde poucos detém 

muito e muitos detém pouco, torna-se interessante tentar construir “modelos teóricos 

valientes sobre los que avanzar; modelos que requieren (...) una educación que forme y 

eduque para el progreso, y evitando la desigualdad y la exclusión ” (VILALLONGA, 

2006, p. 248). 

Trata-se de construir modelos que enfrentem o crescente assédio da mídia 

induzindo para o consumo, o qual de acordo com Vilallonga (2006, p. 240) “supone um 

hecho individual, pero constituye también, um fenômeno social”.   

Por entender ser fundamental, para o desenvolvimento sustentável da nossa 

sociedade, mantermos e fortalecermos os laços comunitários, para que juntos 

enfrentemos as dificuldades, visto que, segundo Vilallonga (2006, p. 248) “(...) la 

complejidad actual requiere um sentido común que busque caminos posibilistas que 

permitan avanzar hacia nuevas formas de pensar y actuar em el mundo”, é que temos 

como hipótese a Educação Para o Consumo Sustentável, como uma alternativa viável às 

consequências da globalização que o Brasil vem enfrentando.    

Para que possamos avançar nas formas de pensar e atuar no mundo, Vilallonga 

diz ser, (2006, p. 248)  

“imprescindible superar el desencanto presente em muchos sectores 

educativos y buscar elementos para seguir considerando válido apostar, 

constructivamente e ilusionadamente, por uma institución escolar, que em el 

presente sigue siendo um ente em el que todos y todas tienem possibilidad de 

aprender a aprender a construir um mundo mejor”. 
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Entendemos que o modelo de educação para o consumo sustentável, apontado 

por Vilallonga (2006, p. 247), apresenta-se como uma possibilidade viável para a 

superação dos problemas enfrentados na sociedade brasileira, uma vez que esta 

educação “(...) debe propiciar la autonomia del consumidor y la aquisición de 

mecanismos críticos de los factores que intervienem en el consumo, en especial de la 

publicidad”.  

 

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: o desafio de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

Sabemos que o meio influencia diretamente nossas escolhas, sejam elas 

profissionais ou não. No nosso caso, desde o ano de dois mil e sete muitas crenças e 

valores foram sendo re-significados na forma de pensar e até mesmo de viver, fruto da 

aproximação do universo da Pesquisa
3
, e da Extensão

4
. Foi dentro deste universo que 

tivemos a oportunidade de conhecer o campo da Economia Popular Solidária e 

vivenciarmos momentos de reflexão, contribuindo também para pensarmos e 

repensarmos as nossas atitudes e práticas em sociedade e principalmente na Educação.  

Durante este período, o contato direto com os sujeitos, trabalhadores/as, 

principais protagonistas deste movimento, contribuiu para que se criasse um forte 

vinculo entre universidade e comunidade, possibilitando-nos conviver com pessoas de 

diferentes realidades sociais e culturais. Esta experiência nos fez ver a vida e, em 

especial seus atores, de forma mais humanizada, conseguindo ir além de um olhar 

assistencialista para com estes sujeitos.  

A oportunidade de acompanhar os resultados vivos do trabalho e do espaço 

construído pelo movimento da Economia Popular Solidária possibilitou-nos um olhar 

diferente sobre a Educação e principalmente, sobre a dinâmica de dialogo construída 

nestes espaços. Segundo os autores Azibeiro, Perass e Dolzan (2001, p.21), “quando as 

pessoas experimentam participar de um grupo em que têm espaço para falar e se sentem 

ouvidas e respeitadas, mudam seu jeito de ser e de se relacionar. Entendemos que a 

                                                           
3
 Educação, Trabalho e Solidariedade – Universidade Feevale  

Equipe: Eliana Perez Gonçalves de Moura, Dinora Zuketti, Magali Mendes de Menezes e Bolsista 

Diziane Reis da Silva 
4
 Incubadora de Economia Solidária – Universidade Feevale. 



8 

 

Economia Popular Solidária, não representa apenas (ou tudo isso) um novo modelo de 

economia, mas uma outra visão do próprio ser humano e de sua relação com o mundo, 

na medida em que oportuniza  a construção de espaços de diálogo coletivo.  

Percebe-se que uma das grandes falhas da sociedade moderna é a inexistência 

de espaço para o diálogo, segundo já apontado por Bauman. Acredita-se que, para 

transformar a sociedade e o mundo precisamos ouvir as pessoas, independente de sua 

raça, etnia ou mesmo classe social.  

Contudo, para que haja esta mudança comportamental, um árduo trabalho 

educativo precisa ser estimulado e proposto, objetivando quebrar inclusive com alguns 

paradigmas, fazendo assim emergir novas formas de se relacionar com o mundo e seus 

atores. Segundo Gadotti  

As práticas de economia solidária envolvem uma mudança cultural que só a 

formação pode estabelecer [...] Trata-se de uma mudança profunda de valores 

e princípios que orientam o comportamento humano em relação ao que é e ao 

que não é sustentável (2009, p. 33) 

 

As possibilidades e alternativas estão ai, em pleno funcionamento, como é o 

caso da Educação para o Consumo Sustentável e da EPS, que aos poucos estão 

resgatando muitos sujeitos excluídos socialmente, elevando sua auto-estima, mostrando-

lhes suas potencialidades, e acima de tudo, gerando renda através de um trabalho 

coletivo que rompe com o modelo de trabalho assalariado do sistema capitalista. Talvez, 

o que ainda falte seja uma maior disseminação destas propostas, através de processos 

educativos nas escolas, nas comunidades, estimulando o diálogo e a cooperação, 

princípios estes que regem estas alternativas, que visam um mundo melhor. Mas o que 

isto significa?   

  Provavelmente, tenhamos que construir um canal de diálogo direto entre o 

movimento social e o sistema educativo como forma de garantir uma aproximação 

efetiva que operando em rede permita um avanço na direção da formação cidadã. 

Entendemos que a proposta da Economia Popular Solidária ainda tem um 

longo caminho a percorrer para dar conta de uma mudança a nível global mesmo já 

tendo conquistado nos últimos anos alguns espaços significativos como, por exemplo, a 

criação de uma Secretaria Nacional de Economia Solidaria (SENAES).  

Acreditamos na importância de um desenvolvimento sustentável, que tenha 

como principio básico a solidariedade com as gerações futuras, mesmo sabendo que, 
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hoje isso está longe de acontecer. A EPS, nesse sentido, tem um papel importante, pois 

traz a sustentabilidade como um pressuposto fundador deste movimento, mas, depende 

da educação para a disseminação de tais princípios. 

Vivemos em uma época que ainda presenciamos diariamente diversos casos de 

sujeitos que morrem por fome, frio, etc., enquanto muitos que moram em casas luxuosas 

(construídas sobre o nosso Planeta Terra) se deliciam com grandes banquetes, sem 

refletirem o que isto representa. Estas discrepâncias sociais nos leva a perguntar se estas 

pessoas teriam a noção de solidariedade (como propõe a Economia Popular Solidaria), 

na perspectiva de um desenvolvimento sustentável necessário para a construção de uma 

nova sociedade? Ou seja, como sensibilizar esta camada da população que demonstra 

profunda indiferença aos problemas de desigualdades sociais?  

 Se nesta sociedade não se consegue minimamente manter uma relação de 

igualdade e respeito entre os seres humanos que nela habitam, seria possível pensarmos 

em uma relação respeitosa com a Natureza? Em uma sociedade que prefere descartar 

“restos” de alimentos, ao invés de saciar a fome do seu próximo, mesmo sabendo que 

muitos irão se alimentar deste “lixo”, do lixo que uma minoria que ocupa um lugar 

privilegiado na sociedade rejeita.  Como pensamos no reflexo das ações locais para o 

planeta como um todo? Muitas dúvidas e anseios permeiam estas análises, pois, ao 

perceber que, muitos de nós não nos importamos nem com nossos vizinhos - muitas 

vezes nem os conhecemos - como poderíamos pensar, planejar, mudar nossas ações, 

preocupados com as consequências globais.  

 Ousaríamos aqui, afirmar que um dos caminhos para que se consiga ir ao 

encontro de uma sociedade com desenvolvimento sustentável, é mobilizar a 

comunidade, envolver os sujeitos em uma construção coletiva e participativa, como a 

proposta e o exemplo do movimento de Economia Popular Solidária. Sobretudo, 

precisa-se entender como as pessoas se relacionam com o ambiente e como elas 

enfrentam seus dilemas cotidianos; bem como o envolvimento dos cidadãos no 

planejamento das estratégias, pois entendemos serem estes os maiores conhecedores da 

realidade local. 

 Não se pretende com isso, trazer respostas prontas, até porque acredita-se que 

não temos ainda respostas, estamos em processo de construção de uma nova 

consciência. Com estes questionamentos iniciais apenas pretende-se problematizar uma 
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realidade social, que traz implicações profundas a todo planeta. Pretende-se, mobilizar 

assim, uma reflexão sobre a realidade encontrada hoje e as urgentes mudanças, sejam 

elas de atitudes, comportamentos, pensamentos, mas que envolvam um 

comprometimento com as gerações futuras e com o nosso planeta Terra.  

 É nesta perspectiva, de construção coletiva e participativa que buscamos propor 

que temas transversais, em especial o “Consumo Sustentável e a Economia Popular 

Solidaria” chegaram até nossas escolas.        

 

QUE TIPO DE CIDADADANIA ESTÁ SE FORMANDO NO BRASIL?  

Diante do cenário exposto acima, questiona-se o modelo de formação brasileira 

para a cidadania Para ALMEIDA (2007, p. 21) “o país está em transformação, e [ ... ] 

depende da sala de aula.” Porém, o que se percebe em relação a educação, é que esta 

não prepara as crianças e jovens para serem protagonistas no desenvolvimento do pais.   

Frigotto e Giavatta, (2003) dizem que, a educação do cidadão produtivo, onde o 

mercado funciona como principio organizador do conjunto da vida coletiva, distancia-se 

dos projetos do ser humano emancipado para o exercício de uma humanidade solidaria e 

a construção de projetos sociais alternativos.  

Em relação à educação, Carvalho (2013, p.210) analisando os dados de uma 

pesquisa realizada no Rio de Janeiro diz que a mesma “mostrou que o fator mais 

importante no que se refere ao conhecimento dos direitos é a educação”. Os dados 

revelam ainda que educação é o fator que mais bem explica o comportamento das 

pessoas, afirmando que os mais educados se filiam mais a sindicatos, a órgãos de classe, 

a partidos políticos.  

Para tanto, necessita-se desenvolver o sentimento de pertencimento à sua 

condição de individuo e cidadão, parece ser esta a competência que Frigotto e Giavatta, 

(2003, p. 56) dizem ser necessária o sujeito desenvolver, visto que “(...) as 

características de uma sociedade complexa, onde a dinâmica social leva os indivíduos a 

participar de diferentes esferas da sociedade, lhes exige uma „competência‟ particular 

para que a própria cidadania possa ser exercida”.  
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Sobretudo, no Brasil, embora, formalmente, todos sejamos cidadãos, “há níveis e 

situações concretas diferenciadas de cidadania de acordo com as classes sociais”. (op. 

cit. 2003, p. 55). Em relação às grandes desigualdades sociais existentes no Brasil, 

Carvalho diz ser esta a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de 

uma sociedade democrática. E mais, destaca que a precária democracia de hoje não 

sobreviveria à espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade (2013, p. 229).  

Acredita-se que a escola é um importante espaço de convívio social que 

contribui para o desenvolvimento da competência referida por Frigotto e Giavatta 

(2003). Alias, é neste espaço que se deve problematizar que tipo de cidadão queremos 

“formar” para a nossa sociedade. Aqueles que se calam e acabam sendo absorvidos pela 

lógica mercantil, ou aqueles que sejam capazes de posicionar-se e lutar por um mundo 

melhor, um mundo de igualdades entre todos.  

A origem da desigualdade social brasileira tem estreita relação com a „cidadania 

concedida‟, que coloca em lados opostos o „mandante‟ e o „subserviente‟, aquele que 

prove a quem lhe pede ( SALES, in FLOES, 2009). Na medida em que a educação 

pauta suas práticas em torno da empregabilidade preparando os alunos para serem 

trabalhadores que saibam manejar conhecimento em favor da lucratividade e não, em 

favor do seu aprimoramento como cidadãos, fica evidente a necessidade de mudanças 

no âmbito das escolas, as quais deveriam estar atreladas à cidadania, e não apenas ao 

mercado.  (DEMO, s/d).  

Sabemos que a educação é encarada como uma estratégia central da 

competitividade, no contexto da globalização fortemente marcada pela lógica do 

conhecimento. Não obstante, hoje o problema maior do conhecimento talvez seja o de 

criar conhecimento para superar os males do próprio conhecimento.  (DEMO, s/d) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante do atual cenário brasileiro, resultado das graves consequências da 

globalização, temos tido a oportunidade de observar movimentos que tentam fazer 

frente às desigualdades sociais e que tem, pelo menos, demonstrado efetividade no 

sentido de minimizar os efeitos humanos da globalização (BAUMAN, 1999). Dentre 

tantos, nas últimas décadas a EPS emergiu como um forte movimento de transformação 

que incidiu não apenas nas  formas de trabalhar mas, principalmente, no modo como  as 

pessoas se relacionam com e no mundo. Trata-se de um fenômeno que tem alcançado 

milhares de pessoas, convidando-as para viver experiências de trabalho baseadas na 

solidariedade, cooperação, democracia e consumo sustentável. Valores, estes, que 

contrariam a lógica dominante que orienta a vida nas sociedades capitalistas, como o 

caso do Brasil. 

 Com efeito, porque contrariam a lógica dominante, os valores da EPS vem sendo 

disseminados por meio de práticas de educação não escolar, desenvolvidas no  seio do 

próprio movimento. Práticas estas que nasceram da necessidade de adaptações aos 

novos padrões de sociabilidade e que, portanto, não estavam disponíveis no interior do 

espaço escolar. Contudo, considerando a importância da educação como vetor de 

transformações, torna-se imprescindível discutir formas de aproximação e diálogo entre 

EPS e a educação escolarizada. 

 Entendemos que as temáticas da solidariedade, cooperação, democracia e 

consumo devem adentrar o espaço escolar, invadindo não apenas os planos e projetos 

educacionais, mas, especialmente, produzindo uma nova sensibilidade voltada para uma 

ética da sustentabilidade. 
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