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Psicóloga de formação, tem se dedicado a projetos relacionados a uma educação transformadora e 
à sustentabilidade em países como Índia, Inglaterra, Espanha e Brasil.

Qual é o conceito de sustentabilidade?

O conceito de sustentabilidade é bem amplo e vai além de preservação do meio ambiente. Nos 
últimos anos temos usado o termo para tudo, mas eu compreendo a sustentabilidade como você 
ser capaz de ir além e também causar impacto positivo no planeta, nas pessoas, nas relações. Ser 
sustentável é efetivamente perceber o nosso papel, a nossa atuação, ter um olhar crítico sobre o 
mundo. Sustentabilidade dentro da minha visão engloba toda essa questão de como somos mais 
responsáveis, de como sentimos e assumimos responsabilidade em relação à nossa existência. O 
conceito está inserido em nossa vida: sustentar, transformar e impactar o mundo.

Quais são as disciplinas envolvidas quando se trata de sustentabilidade?

Todas! Claro que existem algumas disciplinas mais óbvias, como Ciências, Geografia, por trabalharem 
questões ligadas ao planeta e à natureza, mas todas as disciplinas podem envolver o tema. Língua 
Portuguesa, por exemplo, quando o aluno produz textos sobre a preservação da nossa espécie; Mate-
mática, quando se calcula a pegada de carbono; História, quando contamos a História da humanidade. 

Como tratar a sustentabilidade de forma conectada à realidade de vida dos alunos?

É fundamental acontecer essa conexão. Hoje a gente vê sustentabilidade como algo que está fora, 
como um “a mais” que a gente pode fazer na nossa vida. É muito importante trazer o tema para o 
cotidiano dos alunos, relacionar aos pequenos atos do dia a dia, desde os hábitos de consumo, pas-
sando pela sala de aula ao arrancar uma folha do caderno sem precisar, comprar roupas e sapatos 
desnecessários. Acho importante mostrar aos alunos o poder que eles têm como cidadãos e não 
apenas consumidores e que possam perceber que são protagonistas no processo de transformação 
do mundo. É uma mudança de paradigma que precisa ser feita. 
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