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        Caro (a) leitor (a), a presente cartilha é fruto de um trabalho acadêmico dos alunos do 5º período do Curso de
Filosofia (Licenciatura) da Faculdade Canção Nova. Nela há dois pontos em questão. O primeiro traz a reflexão sobre a
vida e a forma como o indivíduo exerce a sua cidadania, estabelecendo-se como ser participante nas relações éticas.        
O segundo diz respeito à reflexão sobre a educação ambiental, tão importante para o bem comum.
        A ética, a cidadania e o problema da educação ambiental são assuntos conexos, uma vez que o indivíduo, imerso
na sociedade, precisa refletir sobre suas ações, exercendo os seus direitos e deveres, reconhecendo o ambiente como
uma necessidade humanitária e comum, para assim viver em harmonia com todos e preservando o que é externo a si. 



O que é ética?
    A palavra ética vem do grego “ethos” e significa modo de ser, costumes, mas também
é a morada, lugar onde se vive. Isto é, lugar onde se vai formando o caráter. A ética
começa na mais básica vida de um indivíduo e se expande para toda a sociedade.
      A ética é o que diferencia o que é bom ou mau, correto ou incorreto, justo ou injusto.
Por isso, a ética pode modificar as atitudes pessoais e o comportamento de uma
sociedade.
    Proporcionar um ambiente agradável, ter respeito pelo próximo e pelas regras de
convivência coletiva e valorizar os conhecimentos e as habilidades dos outros são
algumas das atitudes éticas do ser humano.



Quando não estou sendo
ético?

Jogar lixo em lugar inapropriado;   
Não falar a verdade para os pais,
professores, colegas e responsáveis
de trabalho sobre suas atitudes,
inclusive ambientais;
Obter vantagem em cima do
sofrimento alheio;
Apropriar-se de algo indevido;
Não cumprir as regras da vida
coletiva.
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   A ética relaciona-se com o bem
comum de um grupo ou de uma
sociedade. Quando há uma atitude
antiética provoca-se uma mal-estar. 
   Portanto, seguem 5 exemplos de
atitudes antiéticas de uma pessoa em
relação ao ambiente comum:



    A cidadania está relacionada ao surgimento da vida na cidade, à capacidade dos
homens exercerem direitos e deveres de cidadão. A criação de leis e a aplicação destes  
direitos dos homens são aspectos de cidadania. Exercer direitos, mas também cumprir
deveres faz parte da cidadania. 
     Conforme o artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 5 de outubro de 1988: 
    "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

O que é cidadania?



Quando não exerço a cidadania?
A cidadania é uma característica
fundamental para a vida em
sociedade. Quando não se vive a
cidadania, de forma efetiva, há uma
desordem social.
Portanto, o não cumprimento dos
direitos e deveres do cidadão impede
a vivência da cidadania em relação
ao ambiente comum: 

            Direitos                        
1.Ao trabalho;
2.À educação;
3.Ao transporte;
4.À moradia;
5.À segurança.

Deveres
1.Proteger o ambiente e todo
patrimônio público;
2.Escolha de representantes
políticos;
3.Cumprir a Constituição e todas
as leis;
4.Efetuar a coleta seletiva de lixo
e materiais descartáveis;  
5.Evitar o desperdício de recursos
fundamentais, como a água e
energia elétrica.    



E o que é Ambiente ?
          O ambiente comum está relacionado a todos os indivíduos de uma sociedade,
envolvendo todas as coisas com vida e sem vida existentes no planeta. O planeta
Terra, a nossa casa comum, diz respeito a tudo aquilo que nos rodeia, quer seja
particular, quer seja familiar ou social.           
            Compreende-se como dever de cada indivíduo prezar por aquilo que é comum a
todos, contribuindo com atitudes voltadas à preservação, ao respeito mútuo, inclusão,
convivência harmônica, entre outras, que promovam a sadia qualidade de vida, bem
como a sustentabilidade. Podemos considerar que compõem o ambiente comum as
nossas casas, as escolas, as ruas, parques etc.



Como podemos contribuir para o bem
comum da nossa casa?

Organizar o espaço físico;
Atuar com respeito com o próximo familiar
ou não familiar;
Fazer coleta seletiva dos lixos domésticos;
Escovar os dentes com a torneira fechada.



Como podemos contribuir para o bem
comum da nossa Escola?

Fazer as atividades necessárias; 
Procurar ser participativo, respeitando os
colegas e professores;
Apagar as luzes e desligar o ventilador,
caso seja o último a sair da sala;
Ser obediente às necessidades da
escola, não jogar lixo no pátio ou chão da
sala de aula;
Comunicar a pessoa responsável caso
perceba algo indevido como torneira
vazando, problemas nos sanitários etc.



Como podemos contribuir para o bem
comum das nossas vias públicas?

Respeitar as regras públicas, como
especificações para pessoas idosas ou com
deficiência; 
Respeitar as leis de trânsito, seja como
pedestre, ciclista ou motorista. Cada um tem
o seu espaço apropriado nas vias públicas;
Preservar os lugares públicos e suas
exigências;
Procurar o setor ambiental da Prefeitura
Municipal da sua cidade e plantar uma
árvore.



Conhecendo e praticando os 5 R's

Repensar: as condições em que hoje se encontra o nosso ambiente.
Recusar: tudo que possa ser prejudicial para um ambiente saudável.
Reutilizar e Reciclar: para o bem de toda sociedade.
Reduzir: o consumo e os gastos inadequados. 

 



A coleta inadequada de lixo pode colaborar para proliferação de bactérias e pragas e insetos
transmissores de doenças.
Uma garrafa pet demora 600 anos para se decompor na natureza, trazendo prejuízos
inimagináveis para o planeta.
O Brasil desperdiça 39,2% de toda a água potável que é captada e que essa quantidade
desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano.
Plantar árvores incentiva a formação de nuvens e resfria o planeta de maneira eficiente.
Que os pedestres são, sim, parte do sistema de trânsito e, da mesma forma como os
ciclistas e motociclistas, têm direitos e deveres a serem cumpridos.
Atravessar a rua fora da faixa de segurança ou conduzir a bicicleta em local onde é proibida
a circulação deste veículo são algumas das atitudes passíveis de multa.

Você sabia?

Saiba mais...
Você pode obter mais informações na imagem abaixo 
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