
cussões dos grupos, o 
resultado foi muito 
rico. 

Outro momento muito 
marcante foi a dança 
circular que causou 
certa confusão no 
inicio mas depois aca-
bou dando tudo certo. 

E assim chega ao fim 
as aulas teóricas des-
se magnífico projeto 

que certamente vai 
deixar muitas saudades, 
agradecemos imensa-
mente a todos os res-
ponsáveis pela oportuni-
dade impar em partici-
par de um projeto tão 
especial. 

Temos agora apenas 
mais três encontros que 
serão sobre o jogo e 
acabou, parece que foi 
ontem que iniciamos. 
Como dizem “ o que é 
bom dura pouco”! 

No dia 22/10/2011 foi 
realizado na UMAPAZ a 
última aula no modelo 
teórico do projeto edu-
cação para a sustentabi-
lidade. Foi um dia muito 
especial e para fechar 
com chave de ouro o 
tema da aula foi A CAR-
TA DA TERRA , docu-
mento guia do projeto. 
Apresentada por Julia 
Tomchinsky. 

No período da tarde 
tivemos a atividade 
World café na qual os 
integrantes dividiram-se 
em grupos de quatro 
pessoas  em torno de 
uma mesa que continha 
canetas, giz de cera  e 
papel de flip-shart cada 
mesa tinha um repre-
sentante e após um pe-
ríodo os integrantes de-
veriam mudar de mesa 
ficando apenas o   re-
presentante, o objetivo 
era responder a questão  

O que eu posso fazer 
para vivenciar a Carta da 
Terra? . Os integrantes 
discutiam e desenhavam 
no papel o que haviam 
discutido, no final cada 
mesa apresentou seu 
desenho e suas conclu-
sões, houve a participa-
ção do grafiteiro Edson 
da ONG Auri verde que 
passava em cada mesa 
ouvindo o que estava 
sendo discutido e dese-
nhava com base nas dis-

 

A carta da terra. 
Aula do dia 22/10/2011  

 
RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA  

 

 

A carta da terra  

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br 

 Aula  UMAPAZ  22/10 

Julia Tomchinsky 

.A Carta da Terra é uma declara-
ção de princípios éticos fundamen-
tais para a construção, no século 
21, de uma sociedade global justa, 
sustentável e pacífica.  Busca 
inspirar todos os povos a um novo 
sentido de interdependência global 
e responsabilidade compartilhada 
voltado para o bem-estar de toda a 
família humana, da grande comuni-
dade da vida e das futuras gera-
ções. É uma visão de esperança e 
um chamado à ação.   

A Carta da Terra se preocupa com 
a transição para maneiras susten-
táveis de vida e desenvolvimento 
humano sustentável. Integridade 
ecológica é um tema maior. Entre-
tanto, a Carta da Terra reconhece 
que os objetivos de proteção ecoló-
gica, erradicação da pobreza, 
desenvolvimento econômico eqüi-
tativo, respeito aos direitos huma-
nos, democracia e paz são interde-
pendentes e indivisíveis. Conse-
quentemente oferece um novo 
marco, inclusivo e integralmente 
ético para guiar a transição para 
um futuro sustentável.   



Administrar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos 

florestais e vida marinha de forma que não excedam às taxas de 

regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas .  

Carta da terra 

Bibliografia mencionada pelo Professor: Luiz Eduardo Wanderley  aula dia 27/08/2011 

  

Responsáveis  

Para saber mais  

ONG Auri Verde http://acav.weebly.com/  
 
Texto a carta da terra : http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html  
 
Guias para ação - Princípios que visam assegurar que as ações desencadeadas por 
todos sejam coerentes com a essência da Carta da Terra  http://
www.cartadaterrabrasil.org/prt/action_guide.html  
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Projeto Educação para a Sustentabilidade,criado e coordenado pelo NEATS da PUC-SP-neatsfema@pucsp.br 
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Guilherme Carandina Lo-
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Ivo da Silva   
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Janaína Almeida de Pina Rodri-
gues 
janarodriguescv@yahoo.com.br  

Janaina Rute da Silva Dourado 
janainarute@hotmail.com 
 

Renata Martins Pappalardo 
renatapappalardo@yahoo.com.br  

coordenador geral do projeto 

 

Prof. Dr. Luciano A. Prates 
Junqueira  

 Professores: 

Prof. Dr. Ladislau Dowbor 

Prof. Dra. Maria Stela Santos 
Graciani 

Prof.ª Maria de Fátima D. C. 
Alexandre 

Prof.ª Maria Magdalena Vila 
Uribe (Magda Vila) 

Professores convidados 

Pesquisadores e voluntários do 
NEATS. 

Monitores: 

Prof.Áureo  Magno Gaspar Pin-
to. 

Cíntia Bincoleto Fazion. 

Pedro Emilio Pinheiro Acciari 

Projeto educação para 
a sustentabilidade  

Equipe do Projeto 

Endereço:http://www.pucsp.br/educasustentabilidade  

GADOTTI Moacir A carta da terra na Educação -http://www.paulofreire.org/pub/Crpf/
CrpfAcervo000214/EdL_A_Carta_da_Terra_na_Educacao_Moacir_Gadotti.pdf . 
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