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APRESENTAÇÃO

A Tese tem como título “EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE EM
ESCOLAS

PÚBLICAS

LOCALIZADAS

EM

ÁREAS

DE

VULNERABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL”, e conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local
encontra-se composta por uma Introdução geral (embasamento teórico, revisão bibliográfica,
identificação do problema e objetivos), Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e
por 04 Capítulos que correspondem a artigos científicos, sendo o primeiro Capítulo intitulado
“Educação para a sustentabilidade na prática docente: um desafio a ser alcançado”, que
corresponde a um artigo científico submetido para publicação no periódico Educação
Ambiental em Ação – Qualis B2 (Ciências Ambientais). O segundo Capítulo intitulado
“Desafios para a inserção da temática educação para a sustentabilidade em escolas localizadas
em áreas de vulnerabilidade socioambiental”, corresponde a um artigo científico aceito para
publicação no periódico Enseñanza de las Ciencias – Qualis B2 (Ciências Ambientais). O
terceiro Capítulo intitulado “Concepções de professores sobre a importância da educação para o
desenvolvimento

sustentável

em

escolas

localizadas

em

área

de

vulnerabilidade

socioambiental”, corresponde a um artigo aceito para publicação no periódico Bio-grafía. A tese
apresenta ainda um quarto Capítulo intitulado “Avaliação docente de dois produtos para a
inserção da educação para a sustentabilidade em escolas situadas em áreas de vulnerabilidade
socioambiental”, que foi submetido para publicação no periódico Educação Ambiental em Ação
– Qualis B2 (Ciências Ambientais). A tese é constituída, ainda, por dois produtos: o Guia de
Ação Escolar para a Inserção da EDS e um livro intitulado: Sustentabilidade: Do Cotidiano à
Sala de Aula. Os materiais produzidos tiveram a intenção de ancorar a inserção da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) em uma das escolas públicas em que o trabalho foi
desenvolvido, mas com o intuito de que possam ser divulgados para contribuir para a
implantação da EDS em outros espaços escolares.

A escola não muda a sociedade, mas pode,
partilhando esse projeto com segmentos
sociais

que

assumem

os

princípios

democráticos, articulando-se a eles, constituirse não apenas como espaço de reprodução,
mas também como espaço de transformação.
(PCN, 1998).
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RESUMO

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS
LOCALIZADAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável é um possível caminho para tornar a educação
mais relevante para o desenvolvimento social e para o enfrentamento dos desafios ambientais e
econômicos que o mundo vivencia hoje e no futuro. Este estudo pretendeu desenvolver uma
proposta de inserção da Educação para a Sustentabilidade, em escolas situadas no entorno de
áreas sujeitas a vulnerabilidade socioambiental, na perspectiva de contribuir com a redução dos
problemas socioambientais locais. A pesquisa desenvolveu-se em uma abordagem qualitativa e
quantitativa. Os procedimentos metodológicos envolveram o uso de um questionário contendo
questões abertas e fechadas referentes ao tema. As questões abertas foram analisadas através da
técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado, que toma por base a análise de
conteúdo. Para se identificarem as principais dificuldades encontradas para abordar a temática
em sala, foi empregada a adoção da Pesquisa Ação Participativa, em uma abordagem
qualiquantitativa. Os resultados demonstraram que a maioria dos professores apresenta a
preocupação de inserir propostas voltadas à EDS ao desenvolverem os conteúdos e buscam
perceber as relações existentes entre os conteúdos ministrados em sala com a sustentabilidade.
Por outro lado, também permitiu constatar que um dos grandes empecilhos a esta abordagem é a
escassa ou ausente abordagem do tema nos materiais didáticos utilizados por esses docentes,
considerando que muitos professores limitam a inserção da abordagem em EDS à presença do
tema nos materiais didáticos utilizados em sala de aula. Reflete-se, assim, a necessidade de
ações que promovam a associação entre o discurso e ação da sustentabilidade com o
conhecimento pedagógico, na prática docente, o que pode ser alcançado por meio da formação
tanto inicial como continuada de professores.

PALAVRAS-CHAVE: Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Vulnerabilidade
Socioambiental. Espaço Escolar.

ABSTRACT

SUSTAINABILITY EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS LOCATED IN AREAS OF
SOCIO-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY

Education for Sustainable Development is a possible way to make education more relevant to
social development and to addressing the environmental and economic challenges facing the
actual world and in the future. This study aimed to develop a proposal for the inclusion of
Education for Sustainability in schools located in areas with socio-environmental
vulnerability to contributing to the reduction of local socio-environmental problems. The
research was developed in a qualitative and quantitative approach. The methodological
procedures involved the use of a questionnaire containing open and closed questions related to
the topic. The open questions were analyzed through the technique of Analysis of Units of
Significance, which is based on content analysis. In order to identify the main difficulties
encountered in addressing the issue in the classroom, the adoption of Participatory Action
Research was used in a qualitative and quantitative approach. The results showed that most
teachers are concerned about inserting proposals focused on ESD in the development of
content and seek to understand the relationship between content delivered in class with
sustainability. On the other hand, it also showed that one of the main obstacles to this
approach is the scarce or absent approach of the subject in the teaching materials used by
these teachers, considering that many teachers limit the insertion of the approach in ESD to
the occurrence of the subject in the materials used in the classroom. So, we reflected that the
need for actions that promote the association between the discourse and the action of
sustainability with the pedagogical knowledge, in the teaching practice only can be achieved
through the initial and continuous formation of teachers.

KEYWORDS: Education for Sustainable Development; Socio-environmental Vulnerability,
School Space.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

1.1 BREVE

RETOMADA

HISTÓRICA

ATÉ

A

EDUCAÇÃO

PARA

A

SUSTENTABILIDADE

Embora os seres humanos sejam organismos inteiramente dependentes do meio
ambiente, a preocupação com a disponibilidade desses recursos apenas se difundiu a partir da
década de 1960. Nesta época, os movimentos ambientalistas eram desarticulados, mas já
apresentavam a superação de uma concepção em que todos os fenômenos existentes fossem
considerados naturais, para uma compreensão de que eles podem ser resultantes da ação
consciente do ser humano, o qual modifica o planeta a partir dos conhecimentos que produz
(BUENO, 2009).
O ano de 1960 é tido como sendo o ponto de partida para uma nova postura em relação
às questões ambientais e à visão do meio ambiente como valor complexo a ser protegido do
ponto de vista internacional (ARAÚJO, 2008). Esta visão antrópica representou para a época
uma ruptura aos conceitos existentes, elegendo o ser humano como organismo responsável
pelas transformações e desequilíbrios que já vinham sendo observados no planeta.
A relação homem-natureza passa a ser compreendida de uma maneira mais intrínseca
e a despertar a compreensão de que os recursos planetários são finitos e, dessa forma,
mudanças de atitudes poderiam tornar possíveis a sua continuidade. Dessa maneira, os
discursos ambientais da época, atrelados aos debates acerca da incerteza sobre o futuro da
humanidade, despertaram o interesse de cientistas, empresários e políticos na tentativa de
mobilizar esforços para o enfretamento dos problemas que mais chamavam a atenção da
época, como o crescimento exponencial da população e a crescente escassez dos recursos
alimentares (GIRARDI et al., 2006).
Para divulgar essa situação, muitos trabalhos e livros foram escritos, representando
uma quebra de paradigma aos modelos ambientais vigentes, mesmo que de maneira ainda
muito específica aos países ocidentais (PASSOS, 2009). Um dos primeiros trabalhos
publicados que mensuravam os impactos das atividades humanas sobre a natureza foi
intitulado como Primavera Silenciosa de Rachel Carson, publicado em 1962. Este livro
apresentou ao mundo os problemas decorrentes da utilização intensiva de produtos químicos
na agricultura, como por exemplo, o uso de pesticidas e fungicidas, abordando seus impactos
sobre a vida de animais, entre eles o próprio ser humano, servindo para criar uma consciência
sobre a necessidade de imposição de uma legislação mais rígida e protetiva do meio ambiente,
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travando uma verdadeira guerra contra o desenvolvimento industrial causador de danos
ambientais imensos (BARROS, 2008).
A partir dessa obra, em um curto espaço-tempo, muitas obras foram desenvolvidas, na
tentativa de estabelecer uma nova postura para conter as constantes ameaças humanas a
população. Além da obra Primavera Silenciosa, outras duas obras tiveram destaque
objetivando engatar os movimentos ambientalistas mundiais: Blue Print for Survival, de
Edward Goldsmith (1972), e Small is Beautifull: Economics as if people mattered, de Fritz
Schumacher (1973). A primeira dessas obras analisa as mudanças necessárias para conter os
problemas ambientais, e a segunda obra incorpora ações práticas para solucionar os problemas
ambientais.
Durante a década de 1960 os meios de comunicação se popularizaram, o rádio passou
a dividir as atenções com a televisão, difundindo informações e tornando as pessoas mais
atentas ao que acontecia no mundo. Embora as informações fossem passadas de maneira
muito superficial, não permitindo enxergar senão as aparências do problema conseguiam
motivar as comunidades locais e internacionais a se posicionarem diante dos problemas
ambientais (CANUTO, 1996).
As discussões apresentadas buscavam alertar a todos sobre o descaso com que vinham
sendo conduzidos os problemas ambientais da época, onde se fazia uso do planeta,
acreditando que esse fosse fonte de recursos inesgotáveis, como a água e o solo. O
consumismo exacerbado e a priorização dos desejos das sociedades, sem preocupação com as
consequências ambientais, havia extrapolado a capacidade de suporte do planeta, dando
indícios de uma futura escassez nos ecossistemas (ZARAGOZA, 2000).
Essa visão de que a preservação dos recursos naturais é necessária para a satisfação
das necessidades humanas, tornava o meio ambiente o centro das discussões nas sociedades.
A preocupação ambiental passou a ser fonte de questionamentos aos modelos vigentes,
incorporando uma inquietação com a possibilidade de extinção de todas as formas de vida na
Terra (CORRÊA, 2006).
O ideal pela preservação do planeta revelou uma mudança de mentalidade em termos
culturais, científicos e sociais que foi capaz de romper uma forte tradição de indiferença e de
hostilidade com o meio ambiente, possibilitando meios para que grupos ambientalistas mais
organizados fossem formados. Nesse sentido, a implantação do Clube de Roma, sinalizou a
preocupação com a preservação dos recursos naturais, onde grupos formados, por intelectuais
cientistas e empresários, foram responsáveis pela elaboração de um relatório, marco para a
época, intitulado: Os Limites do Crescimento (BARROS, 2008).
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O Clube de Roma produziu estudos científicos a respeito da preservação ambiental,
sendo percebida no contexto ambiental, como uma organização que possibilitava o foco em
discussões ambientais, e aspectos relacionados à tecnologia, população, e recursos naturais.
Novas organizações e conferências tiveram inicio a partir dessa iniciativa, possibilitando o
surgimento uma nova visão de mundo, onde a preocupação com o meio ambiente passava a
ter espaço nos debates da sociedade, apontando a instabilidade dos recursos naturais e o
aumento constante da população do nosso planeta (MOTA et al., 2008).
A obra intitulada Limites do Crescimento (The Limits to Growth, Meadows e
Meadows, 1972), apontava que se o modo de exploração dos recursos continuasse no mesmo
ritmo, o planeta entraria em colapso até o ano de 2000 e uma das alternativas para conter esse
colapso, seria regular a taxa entre o crescimento econômico e o crescimento populacional.
Apesar das inúmeras críticas ao modelo adotado, pela primeira vez a finitude dos recursos
terrestres se tornava uma preocupação real (BARROS, 2008).
Nesse momento, o mundo parecia caminhar em direção a uma concepção de zelo pela
proteção de valores considerados prioritários, ou seja, aqueles que escapam ao âmbito dos
interesses restritos de determinado Estado, para servirem de parâmetro no seio de toda a
comunidade internacional. Com o propósito de fortalecer este novo modelo, foram criadas
normas jurídicas específicas para a proteção ao meio ambiente, fazendo-se necessário, para
tanto, a cooperação internacional entre os países (PASSOS, 2009).
Reagindo a essa necessidade planetária urgente, de cuidado e proteção com os
recursos naturais, é realizado em 1972, a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo.

Diversos líderes e

representantes de países participaram dessa conferencia, incentivando a ONU a reconhecer a
Educação Ambiental, como um importante meio para educar as pessoas em relação ao
necessário respeito com o planeta (TOLEDO; PECILIONE, 2004).
A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano e seus princípios
constituíram o primeiro conjunto de “soft law” (leis internacionais sem aplicação prática,
apenas intencionais) para questões ambientais internacionais (LONG, 2000), sendo
considerada um marco histórico político internacional, decisivo para o surgimento de políticas
de gerenciamento ambiental, convergindo a atenção das nações para as questões ambientais
(PASSOS, 2009).
Os principais fatores que motivaram a decisão de realizar uma conferência mundial
para tratar a respeito da proteção do meio ambiente foram: 1) o aumento da cooperação
científica nos anos 60, da qual decorreram inúmeras preocupações, como as mudanças
climáticas e os problemas da quantidade e da qualidade das águas disponíveis; 2) o aumento
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da publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente pela ocorrência de certas
catástrofes, 3) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação
das sociedades, em especial o aumento do êxodo rural, e de regulamentações criadas que não
previam as suas consequências a longo prazo; 4) problemas de natureza diversas,
identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e pelo governo sueco, considerados de
maior importância, afinal, não podiam ser resolvidos de outra forma que não a cooperação
internacional (LE PRESTRE, 2005).
Dessa maneira, a Conferência de Estocolmo é considerada um marco para o meio
ambiente, inserindo as questões ambientais na lista de prioridades de várias agendas nacionais
e regionais, possibilitando bases para que fossem implantados no mundo, mais de 100
ministérios do meio ambiente, decorridos 10 anos de sua implantação. Além disso, foi
considerada como o ponto de partida para a instituição do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), órgão pertencente à Organização das Nações Unidas, responsável
por tratar de questões referentes à consciência ambiental (CLARKE; TIMBERLAKE; 1982).
Muitas conferências nacionais e internacionais surgiram desde a realização da
conferência das Nações Unidas. Encaminhamentos e metas foram estabelecidos na tentativa
de solucionar problemas vigentes, mas até então nenhum deles apontava diretrizes que fossem
capazes de manter a disponibilidade de recursos ambientais, diante do padrão de consumo
vigente (PIGA; MANSANO, 2015).
Naquele momento era necessária uma mudança de postura e comportamento para
conter os impactos provocados pelo homem na terra. A realidade da década de 1970 emitia
sinais sobre a urgência de um novo paradigma de desenvolvimento, baseado na convergência
entre economia, ecologia, antropologia cultural e ciência política (SACHS, 1993).
Diante dessa necessidade, no ano de 1987, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (CMMAD), formada por 21 países membros da ONU e presidida pela
Primeira Ministra da Noruega, Senhora Gro Brundtland, analisou durante cinco anos
(1983/1987) a situação de degradação ambiental e econômica do planeta e produziu o
relatório intitulado Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland.
Herculano (1992) apresenta que esse documento serviu de fundamentação para elaboração das
propostas políticas debatidas na Rio-92 e trouxe à tona o conceito clássico de
desenvolvimento sustentável.
Sendo considerado o conceito de desenvolvimento sustentável mais aceito e difundido
até os dias de hoje, é apresentado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento como: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas
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próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 46). Dessa maneira, é admitida uma visão crítica
ao modelo de desenvolvimento utilizado pelos países industrializados e em desenvolvimento,
chamando a atenção de que o modelo de crescimento adotado por uma noção não pode se
basear na exploração indiscriminada e devastadora dos recursos naturais.
Para Lopes (2011), o conceito de sustentabilidade expresso no relatório Brundtland se
apoia numa concepção baseada em três dimensões principais: a econômico-financeira, a social e
a ambiental. Todavia, é necessário deixar claro que o conceito de sustentabilidade surgiu a partir
da compreensão que o mundo não era tão grande e ilimitado como muitos acreditavam.
(MACEDO, 2005).
Muitos autores contestam o conceito de desenvolvimento sustentável, proposto no
relatório Brundtland, por considerarem que ele pode permitir inúmeras definições sobre o
tema (BECKER, 1994; MATOS, 1997). Assim, o discurso do desenvolvimento sustentável é
visto como um campo conflitivo, conformado por estratégias que correspondem a visões e
interesses diferenciados, apresentando propostas que vão desde um neoliberalismo econômico
ambiental, até a construção de uma nova racionalidade produtiva (LEFF, 2001).
Dessa forma, é percebida uma certa intencionalidade nas adaptações conceituais sobre
desenvolvimento sustentável. Essas apropriações do conceito de desenvolvimento sustentável
são tomadas na sociedade, por diversos grupos de interesse, cada qual levando em
consideração a dimensão mais conveniente para si (MONTIBELLER FILHO; 2004).
Essas possibilidades de alternativas, adaptações e transformações ao conceito de
sustentabilidade fragilizam o seu significado e indicam a urgência de tomada de uma nova
postura diante do mundo que seja capaz de estabelecer novos padrões de comportamento,
consciência, ação, consumo e, até mesmo, um novo modo de vida. Assim, o conceito de
sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, um conceito em
permanente construção e reconstrução, é um campo de batalha simbólico e um poderoso
instrumento de marketing público e privado, extrapola, portanto, a referência consolidada de
padrões de relação entre conservação ambiental e crescimento econômico (WITKOSKI, 2007).
Nesses termos, um dos desafios para se compreender o conceito e a aplicação do termo
sustentabilidade seria o desafio de explorar e analisar globalmente os sistemas econômicos,
social e ecológico, de maneira individual e as formas como esses fatores interagem entre si.
(HARDI, 2000). Indo ainda um pouco além, pode ainda ser considerada a integração de outras
dimensões inerentes ao desenvolvimento sustentável para a compreensão de seu conceito:
ambiental; (2) econômica; (3) social (4); cultural e (5) espacial (SACHS, 1993).
É percebida, portanto, uma necessidade de constante interação de valores e dimensões
para a correta conceituação do termo sustentabilidade. Esse conceito se encontra atrelado aos

20

distintos interesses de cada ser e as práticas individuais e coletivas que realiza, construídos em
torno a compromissos coletivos que valorizam e sustentam os recursos planetários e as suas
interações com os processos ecológicos de apoio à vida (HILL et al., 2003).
Visando consolidar o significado atribuído ao conceito da sustentabilidade, sobretudo
quando a sua utilização estava pondo em cheque o seu significado, foi realizado no ano de
1992, um encontro com lideres de toda a parte do mundo, através de um evento conhecido
como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também
conhecido como Rio-92, Cimeira da Terra, Grande Encontro da Terra, Cúpula da Terra ou
Eco 92. Este evento ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, reafirmou propostas focadas em
preocupações existentes com questões relacionadas à qualidade de vida, equidade, justiça e
cuidado com os recursos planetários (OLIVEIRA, 2012).
A Cimeira da Terra reafirmou a importância do Relatório Brundtland e, baseada no
conceito de sustentabilidade, promulgou cinco documentos principais: Agenda 21; Declaração
do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente; Declaração de Princípios sobre o Manejo Florestal,
Convenção sobre Diversidade Biológica; e Convenção Geral sobre Alterações Climáticas
(ARID, 2003).
A elaboração da Agenda 21 é tida como a mais importante ação, dentro de uma
perspectiva voltada ao desenvolvimento sustentável, mesmo sendo configurada como um
programa de ação em forma de recomendações, revestido pelo caráter da não obrigatoriedade
(BASTOS; SOUSA 2013). A Agenda é tida como um documento que apresenta propostas
globais para a gestão do meio ambiente e dos seus recursos, capaz de deter, ou pelo menos
reduzir e adiar, os efeitos deletérios da mudança global (SACHS, 1993).
De fato, os países signatários participantes da Rio92 firmaram, nesse evento, o
compromisso em cumprir os seus programas e a definir a Agenda 21 como um instrumento de
planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas,
que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica (BRASIL,
1993).
Apesar da intensa divulgação e apoio às ações que foram propostas pela agenda 21, o
baixo grau de implementação dos compromissos assumidos na Rio92 chamou a atenção para
a necessidade de uma revisão nas propostas apontadas na Agenda 21. Essa reflexão resultou
em uma série de outras conferências que tinham como objetivo comum monitorar a eficiência
das propostas lançadas, com o objetivo de melhor alcançá-las (PEREIRA, 2007).
Assim, um primeiro evento, pós Rio92, conhecido como Rio+5, ocorrido em Nova
York, em junho de 1997, apresentou como proposito reavaliar a agenda 21 para perceber o
que vinha sendo feito e as estratégias que podiam ser adotadas para alcançar as metas
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desejadas. Seguidamente, um novo encontro foi firmado com a Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável, evento conhecido como Rio+10, promovido pela ONU em
Johanesburgo, na África do Sul, durante o período de 26/8/2002 a 4/9/2002, tendo como
propósito avaliar o cumprimento dos compromissos firmados em Nova York (CUBA, 2011).
Visando sintetizar as principais propostas decorrentes das importantes conferências
mundiais ocorridas desde a década de 90, durante o ano de 2000, foi elaborado um documento
chamado Declaração do Milênio, sendo visto como um compromisso político que articulava
as prioridades globais de desenvolvimento e definia metas a serem alcançadas até 2015. O
documento incluía na pauta internacional de prioridades, temas fundamentais de direitos
humanos, sob a perspectiva do desenvolvimento, especialmente de direitos econômicos,
sociais e culturais (BRASIL, 2007) e apresentava a importância da educação para todos, no
sentido de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

1.2 A DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLIMENTO SUSTENTÁVEL E OS
OBJETIVOS DO DESENVOLIMENTO SUSTENTÁVEL

A Organização das Nações Unidas (ONU), considerando que a educação é um
elemento indispensável para que se atinja o desenvolvimento sustentável, proclamou na sua
quinquagésima sétima reunião, realizada em dezembro de 2002, a Década de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS) para o período de 2005 a 2014.
O objetivo global da Década foi o de assegurar, nos espaços educacionais, a
implantação de valores inerentes ao desenvolvimento sustentável com o intuito de fomentar
mudanças de comportamento que permitissem a transformação das sociedades em espaços
mais justos e sustentáveis para todos (UNESCO, 2005).
Nesse contexto de inserção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos
espaços escolares, era necessário que a sua instrumentação não tivesse ocorrido de maneira
isolada, mas que tivesse sido incorporada juntamente com um pacote de políticas de
desenvolvimento, capazes de transformar e sensibilizar a todos sobre o real significado dessas
mudanças em suas vidas (SACHS, 2004).
A importância da incorporação de estratégias educativas dentro do discurso da EDS é
percebida como um elemento chave que deve ser adotado pelos países e que é motivo de
constantes discursos e debates internacionais. Estes discursos possibilitam a educação,
formação e sensibilização do público como um mecanismo essencial de apoio à aplicação das
principais convenções e acordos ambientais (UNESCO, 2014).
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Como uma proposta mais ousada e duradoura, a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável se reuniu em Nova York, em 2015, para adotar formalmente
uma nova agenda de desenvolvimento sustentável intitulada como: “Transformando Nosso
Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. A agenda entrou em vigor no
dia 1 de Janeiro de 2016 e seus objetivos e metas serão desenvolvidos de maneira contínua,
com prazos para serem alcançados até o ano de 2030.
Tendo sido acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, A agenda 2030, consiste
de uma Declaração formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169
metas associadas. Os ODS aprovados foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de maneira a completar o que vinha sendo
feito e a responder a novos desafios. Os objetivos propostos na Agenda são integrados e
indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento
sustentável: a econômica, a social e a ambiental (BRASIL, 2016).

1.3 A EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS

Deve-se estar atento, portanto, para não mensurar a sustentabilidade a partir de
observações isoladas, mas considerar a integração de um número considerável de informações
presentes em documentos que perpassam por uma pluralidade de dimensões e áreas de
conhecimento. Na esfera educacional, a sustentabilidade é tratada como tema interdisciplinar,
fazendo parte dos currículos das mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando a
inserção de temas que objetivam a aplicação de conceitos dentro da realidade em que os
sujeitos envolvidos se inserem, colaborando em suas tomadas de decisões de uma maneira
equitativa, crítica, participativa e ética.
Assim, é importante contextualizar o conhecimento de maneira que seja possível
trabalhar os problemas específicos de cada grupo social, conhecendo as suas necessidades,
seus interesses, e a percepção qualitativa que apresentam dos problemas globais. A escola, por
se constituir como um espaço social é um local privilegiado para estabelecer conexões e
informações, proporcionando as ferramentas necessárias para que os alunos desenvolvam o
senso de responsabilidade e possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
sujeitos (CUBA, 2011).
A escola deve voltar-se a uma educação que seja crítica e inovadora, que atribua voz aos
sujeitos muitas vezes esquecidos pelas sociedades. A escola pode, portanto, desenvolver nos
estudantes uma nova postura diante da realidade, e fomentar a diminuição da vulnerabilidade
socioambiental da comunidade, uma vez que os sujeitos poderão utilizar os conceitos que
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aprenderam para proporem melhorias às suas vidas (SANTOS 2013). É importante salientar que
para que isso aconteça se faz necessário que sistemas formais de educação incentivem os
estudantes a desenvolverem uma cidadania na perspectiva do desenvolvimento sustentável,
como também é necessário o comprometimento da sociedade como um todo, numa apropriação
efetiva de todos os direitos, incluindo-se aí o direito a Educação de qualidade (LEITE, 2015).
Apesar da inexistência de estudos que demonstrem a importância da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável na redução da Vulnerabilidade socioambiental em escolas do
Estado do Rio Grande do Norte, propostas e resultados semelhantes em outros países apresentam
as contribuições que a inserção desse tema apresenta para o enfrentamento dos problemas locais e
melhoria de qualidade de vida dos sujeitos envolvidos na comunidade escolar.
Sendo assim, esta pesquisa se justifica pela importância, já reconhecida, da inserção da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável como tema transversal nos espaços escolares.
Também se destaca seu caráter inovador pela inexistência de dados na literatura que apontem
para o importante papel que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável representa, na
perspectiva do desenvolvimento sustentável, em escolas públicas localizadas em áreas de
vulnerabilidade socioambiental.
Os resultados desta pesquisa ajudarão a compor a base científica para a elaboração de
estratégias educativas em EDS, para espaços escolares do Município de Natal localizados em
área de vulnerabilidade socioambiental. Eles serão divulgados na comunidade escolar e
encaminhados à prefeitura da cidade, como um material que poderá ser utilizado para a
identificação dos principais problemas existentes nas escolas e com sugestões de
enfrentamento por meio da aplicação de conceitos transversais em sala de aula e atividades
práticas. Acreditamos que os dados obtidos poderão colaborar para um melhor entendimento
sobre a aplicabilidade da EDS nos espaços escolares e como elementos norteadores para a
adoção de políticas públicas que possam contribuir para a mitigação dos riscos e da
vulnerabilidade socioambiental, além de proporcionar contribuições para o alcance de metas e
objetivos propostos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO ESCOLAR

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é compreendida como uma
abordagem pedagógica que tem como um de seus propósitos, contribuir para a formação de
valores e práticas educativas que provoquem mudanças voltadas para a construção de um
futuro mais sustentável para todos. Nesse enfoque, as camadas sociais são preparadas para
que enfrentem e solucionem os problemas que ameaçam a sustentabilidade do nosso planeta,
e também para que mudem o seu comportamento com vista a um futuro mais sustentável
(CAMBERS; DIAMOND, 2012).
Objetivando alcançar um mundo mais justo e igualitário para todos e voltado para o
viés da sustentabilidade, no âmbito educacional se faz necessário colocar o tema do
conhecimento, do saber aprender, do saber conhecer, das metodologias, da organização do
trabalho no ambiente escolar e acima de tudo, de como aplicar esse conhecimento na busca
pela qualidade de vida e sustentabilidade do planeta, de maneira justa e igualitária para todos
os envolvidos no processo educativo.
Os espaços educacionais se constituem, portanto, como locais importantes para o
desenvolvimento de propostas e ações comprometidas com a sustentabilidade ecológica e
social (LIMA, 2004). Essa promoção de valores e atitudes dentro do ambiente escolar deve
se dar numa perspectiva voltada ao desenvolvimento de aspectos cognitivos e atitudinais,
focado em uma educação de alta qualidade, voltada à formação integral do individuo,
adaptada ao perfil da realidade local, de maneira a propor alternativas que sejam aplicáveis
em diferentes contextos.
Para alcançar esses objetivos, propostas da educação brasileira apresentadas pelo
Ministério da Educação (MEC) incentivam as escolas para a utilização de uma abordagem
voltada para a formação integral do aluno. Nesse sentido, a sustentabilidade deve ser vista,
nos espaços escolares, como tema para ser trabalhado por todas as áreas de conhecimento de
maneira interdisciplinar, visando à formação do indivíduo, e a capacidade deste se posicionar
diante de situações para a resolução de problemas (BRASIL, 1997).
A implantação dessa abordagem, todavia, não é tão simples, uma vez que requer a
compreensão de conceitos necessários à prática docente. Para esse alcance, o engajamento do
poder público, através do MEC, das Secretarias de Educação através de capacitações deve ser
uma mobilização constante (CAMPIANI, 2001), além do conhecimento de documentos
norteadores que auxiliem os professores na organização de sua prática docente.
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Documentos que referenciam uma educação centrada no desenvolvimento sustentável,
como Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), O Plano Nacional de Educação (PNE), a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (DEDS), devem deixar claro o seu conceito para que os professores possam
preparar os seus planejamentos dentro de uma abordagem que contemple os propósitos
esperados, pois a definição do termo desenvolvimento sustentável permite interpretações
contraditórias, sendo necessário entender o seus conceitos e significados.
Além disso, é importante considerar que a opção entre a utilização do termo
sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável expressa nos documentos. Os PCN, por
exemplo, optam por utilizar o termo sustentabilidade, baseando-se na premissa que o termo
desenvolvimento infere ao conceito uma noção associada à modernização das sociedades no
interior do modelo industrial (BRASIL, 1997c).
Propostas globais direcionadas à EDS, como a DEDS, propõem uma abordagem que
seja interdisciplinar, ensinando o desenvolvimento sustentável de forma integrada em todo o
currículo, através de um processo participativo, que seja capaz de promover o pensamento
crítico e a capacidade de encontrar solução para os problemas, estimulando a tomada de decisão
diante dos dilemas e desafios em relação ao desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2005).
A Educação para a Sustentabilidade pode, portanto, ser de grande importância para a
formação de alunos e comunidades escolares, para que possam atuar como gestores locais,
aplicando os conhecimentos advindos da EDS como uma alternativa para a solução de muitos
problemas socioambientais. Ao falar em cidadão gestor nos referimos a uma gestão que seja um
processo de mediação de interesses e conflitos capaz de (re) definir continuamente, o modo como
os diferentes atores sociais influenciam a qualidade de vida do seu meio (QUINTAS 2000).

2.2 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE COMO
ALTERNATIVA

PARA

A

DIMINUIÇÃO

DA

VULNERABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL

Os sujeitos mais excluídos dos processos de decisão de uma sociedade coexistem em
espaços susceptíveis às vulnerabilidades socioambientais. Tais áreas geralmente são habitadas
por indivíduos e famílias que não possuem recursos de qualquer natureza para responderem
adequadamente à ocorrência de um evento natural (DESCHAMPS, 2004). Estas áreas são
marcadas pelas injustiças sociais, que conjuntamente com os processos de urbanização sem
planejamento para a ocupação das cidades, comprometem a integridade do meio ambiente,
proporcionando o aumento no número de pessoas expostas à exclusão e ao abandono. Neste
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contexto de insegurança em que muitos indivíduos são expostos, deve ser considerado que a
vulnerabilidade socioambiental se dá a partir da incorporação da vulnerabilidade ambiental
com a vulnerabilidade social. Assim, as condições de vulnerabilidade resultariam de
processos sociais e de mudanças ambientais sendo então denominada de vulnerabilidade
socioambiental (ZANELLA, 2013).
As condições de vulnerabilidade resultam de processos sociais e mudanças ambientais,
que combinam os processos sociais relacionados à precariedade das condições de vida e proteção
social e as mudanças ambientais resultantes da degradação ambiental como as áreas de proteção
ambiental ocupadas, desmatamento de encostas e leitos de rios, tornando determinadas áreas mais
vulneráveis quando ameaçadas por eventos naturais ou antrópicos (FREITAS, 2012).
Em termos conceituais, cabe esclarecer que, por estado de vulnerabilidade socioambiental,
podemos definir os indivíduos que se encontram em maior grau de dependência direta dos
recursos naturais, para obterem seu sustento de vida; “os sujeitos excluídos do acesso aos bens
públicos; os indivíduos ausentes na participação de políticas públicas que interferem na qualidade
do ambiente em que se vivem” (LOUREIRO, 2003, p.17).
Do ponto de vista ambiental, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC,
2007b), apresenta que a vulnerabilidade de uma determinada região está relacionada à natureza
dos fatores que pressionam ou promovem mudanças ambientais, ao grau de sensibilidade do meio
à mudança e a sua capacidade regenerativa. Compreender os fenômenos que resultam na
formação desses espaços é de grande importância para a elaboração de propostas que possam ser
decisivas para a tomada de decisões e organização de políticas públicas, no sentido de mitigar
esforços para o enfrentamento de problemas de uma determinada região.
Aparentemente, existe uma tendência de tentar elucidar os problemas socioambientais
de maneira pontual, sem levar em consideração as interconexões existentes com outros
problemas. Nestes termos, considera-se que as políticas e ações de gestão urbana devem
sistematizar e integrar as informações de natureza ambiental, social e econômica, para que as
suas ações possibilitem melhorar as condições de bem-estar da população, bem como a
manutenção e a recuperação dos espaços naturais (ZANELLA, 2013).
Atitudes de participação, engajamento, mobilização, emancipação e democratização
são as palavras-chave para a reversão do quadro de vulnerabilidade em uma comunidade
(SANTOS, 2014). Provavelmente estes caminhos não virão de uma única fonte, e sim de um
somatório de esforços de toda a sociedade, incluindo todas as suas instâncias, governo,
empresários e população em geral.
É importante considerar que a solução para se resolver a complexa crise planetária que
hoje assola muitas comunidades tem efeitos diretos sobre as questões ambientais, sociais,

27

econômicas, políticas e tecnológicas, dentre outras. Assim, seria necessária a utilização de um
macroscópio, no sentido de possibilitar que os sistemas complexos que governam nossas
vidas pudessem ser contemplados de maneira integrada ao invés de seus componentes
separadamente (ROSNAY, 1979). Esta visão macroscópica se faz necessária para que
possamos contemplar o todo sem superficialidades, sem nos determos a pequenos detalhes
que muitas vezes tiram a atenção da realidade que deve ser observada.
A população necessita pensar e intervir, de maneira a alcançar níveis crescentes de
autonomia individual e coletiva que sejam capazes de promover as melhorias esperadas, para
promover a redução das pressões que os fragilizam. Esse protagonismo seria um indicativo
para o individuo se reconhecer como sujeito e se negar a ser objeto de pressões externas, que
exclui e marginaliza os mais excluídos em uma sociedade (DEMO, 2003). Esses processos
participativos podem propiciar um espaço de luta política e social para a emancipação, para
superação do estado de exploração, invisibilidade e marginalização em que vive a maior parte
da sociedade (LEROY, 2002).
Para que essas transformações se consolidem de maneira efetiva na sociedade, é
preciso que as camadas sociais mais fragilizadas tenham voz diante das decisões tomadas pelo
Estado. Mas para que sejam ouvidos, necessitam de uma mudança de postura que será
conquistada a partir de uma conscientização a respeito do papel que cada um exerce e dos
direitos que possui, na tentativa de encontrar soluções para os obstáculos e possibilidades para
melhoria da qualidade de vida, configurando um novo perfil nas sociedades.
Uma sociedade inovadora deve ter o compromisso de preparar os seus cidadãos para
receber mudanças e se adaptar a ela, administrando a influenciando nas decisões que precisam ser
tomadas (UNESCO, 2008). Dessa forma, torna-se necessária uma alfabetização científica que
seja capaz de possibilitar que o indivíduo conheça as causas que originam os seus problemas e
possa fazer de maneira consciente as suas tomadas de decisão (PRAIA et al; 2007).
A inserção da Educação Para o Desenvolvimento Sustentável nos espaços escolares é
necessária para que a escola tenha um significado para aquele que aprende, podendo o
aprendizado ser utilizado ao longo de suas vidas, possibilitando-lhes entenderem os
problemas existentes e buscando soluções para enfrentá-los, por meio de uma participação
ativa em muitos de seus processos. Um ensino descontextualizado da realidade local irá
marcar o ensino básico e a própria universidade, como um espaço de aprendizagem quase que
inteiramente florido, mascarando a própria realidade (FREIRE, 2002).
É preciso possibilitar, contudo, novos conceitos e metodologias nas capacitações dos
professores, para que eles sejam atuantes e críticos diante das situações socioambientais e
possam efetivamente atuar e influenciar nas mudanças de atitudes. (CUBA et al., 2011). Desta
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forma, é compreendido que a adequada instrumentalização dos professores, pode contribuir
para a sua reflexão e mudança postura, gerando mediações que fortaleçam a rede de suporte
social e a capacidade de aprendizagem de crianças e adolescentes. (ALVES et al., 2010).
Nesse processo de mediação, o professor, enquanto principal ator do processo
educacional, deve se empenhar para descobrir novas práticas de sala de aula, que sejam ousadas
e inovadoras, ensinando e aprendendo com os seus alunos. O professor, deve se ver como
participante do processo educativo, expondo-se, correndo riscos e construindo junto com os
seus alunos, regras para viver com mais sabedoria e com mais prazer (CHADDAD, 2016).
Assim, o professor, em sala de aula, apresenta grande potencial para transformar a
realidade, sensibilizando o aluno para essa mudança, através de práticas e propostas
contextualizadas (FREIRE, 2002). Desse modo, o professor cumpre o seu dever, ao apresentar
ao aluno a realidade do contexto em que se vive “despertando” o entusiasmo para lutar por
uma sociedade reestruturada e o desejo de estabelecer interconexões com os conteúdos vistos
em sala, através de discussões e problematizações que possibilitem a reflexão e intervenção
diante de situações problemas.
Todavia, o educador crítico não deve acreditar que apresenta o poder para transformar
o mundo, mas que pode influenciar os seus alunos para esta mudança, demonstrando que é
possível mudar, reforçando a importância de sua tarefa político-pedagógica (FREIRE, 1996).
É na escola, portanto, tida como um local direcionado para a prática docente, que os alunos
podem aprender a se relacionar e a desenvolvem o senso crítico, autoestima e segurança
(BYDLOWSKI; LEFÉVRE; PEREIRA, 2011).
Pelo exposto, é percebida a importância da adoção de abordagens educacionais com
ênfase na educação para o desenvolvimento sustentável, como alternativa para a elaboração
de soluções adequadas à redução do cenário de vulnerabilidade socioambiental em que
muitas escolas se encontram. Nesta perspectiva, a escola consciente de seu papel social deve
estar pautada na necessidade de informar e motivar seus alunos a adotarem uma postura
ética e participativa nos processos de decisão. Dessa maneira, será possível intervir de
maneira positiva para garantir o apoio necessário às mudanças tão sonhadas e necessárias
para a sustentabilidade.

2.3 DIRETRIZES PARA A APLICAÇÃO DE PROPOSTAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPAÇO ESCOLAR

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são tidos no cenário educacional brasileiro
como referência para elaboração de propostas curriculares em todo o território nacional e se
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estruturam em documentos que apontam os conteúdos que devem ser abordados desde as series
iniciais do ensino fundamental até os anos finais do ensino médio (BRASIL, 1997). Estes
documentos apresentam, além dos conteúdos tradicionais da educação básica, temas que são
chamados transversais, por terem relação com as diferentes áreas do conhecimento.
Em relação à abordagem dos temas transversais no ambiente de sala de aula, é
recomendado pelos PCN que esses documentos não sejam vistos como conteúdos, mas como
abordagens que se apresentam de maneira interdisciplinar, estabelecendo conexões com
aspectos referentes à ética, a saúde, meio ambiente, sustentabilidade, a orientação sexual e a
pluralidade cultural (BRASIL, 1997).
As diretrizes apontadas pelos PCN se articulam com os propósitos do Plano Nacional de
Educação (PNE) do Ministério da Educação (MEC) (MENEZES, 2001). O PNE propõe diretrizes
e um conjunto de 20 metas e estratégias para a política educacional brasileira a serem alcançadas
durante um período de dez anos (2014-2024). São percebidos em ambos os documentos
orientações a uma educação comprometida com a cidadania, baseada em princípios que reforçam
a necessidade de construção de uma educação escolar que garanta a dignidade da pessoa humana,
igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social.
As metas propostas pelo PNE se encontram definidas em quatro blocos estruturantes:
O primeiro grupo apresenta as metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica
com qualidade, que promovam a garantia da universalização do ensino obrigatório, e à
ampliação das oportunidades educacionais. O segundo grupo diz respeito à redução das
desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos indispensáveis para a equidade. O
terceiro bloco trata da valorização dos profissionais da educação e o quarto grupo de metas
refere-se ao ensino superior (MEC, 2014). As diretrizes apontadas no PNE, portanto,
incorporaram os princípios do respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade
socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais
que atuam na educação de milhares de pessoas todos os dias.
No PNE, propostas referentes a práticas em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável são verificadas ao longo das metas 4 e 8 com o intuito de formar sistemas
educacionais inclusivos em todas as etapas, viabilizando acesso pleno à educação básica
obrigatória e gratuita e numa perspectiva voltada a equidade da sociedade como todo.
Essas sinalizações indicam, no contexto sócio educacional do país, uma concepção de
educação em que a escola deve ser responsável não apenas pelo desenvolvimento de aspectos
cognitivos, mas que tenha também uma constante preocupação com a formação integral do
indivíduo, buscando qualidade de vida e respeito às diferenças, em que todos tenham a
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oportunidade de aprender e utilizar essa aprendizagem ao longo da vida, numa perspectiva de
desenvolvimento sustentável (BUENO, 2009).
Em nível mundial, ideias centradas em temas relacionados à qualidade de vida e meio
ambiente reforçam a necessidade de se trabalharem temas transversais, como a sustentabilidade,
por exemplo, dentro do ambiente escolar. Neste sentido, a Organização das Nações Unidas,
(ONU) considerando o importante papel da educação para a implantação de uma educação
baseada no desenvolvimento sustentável, proclamou em 20 de dezembro de 2002, a Década de
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que esteve em vigor durante o período 2005 a
2014, e contou com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), para liderar a sua implantação (UNESCO, 2005).
A Década foi percebida como uma proposta que alcançou níveis globais de ação, em
que os governos, organizações internacionais, sociedade civil, o setor privado e comunidades
puderam demonstrar seu compromisso em aprender a viver de maneira sustentável
(UNESCO, 2014). A proposta da DEDS se fundamentou em uma visão de mundo onde todos
pudessem ter a oportunidade de se beneficiar da educação e de aprender valores,
comportamentos e modos de vida exigidos para a construção de um futuro sustentável.
As dimensões abordadas na Década foram amplas, perpassando por questões
educativas, ambientais, sociais, econômicas e politicas que fossem capazes de promover
melhorias e tornar os diferentes sujeitos que formam as comunidades, participativos nos
processos de escolhas e tomadas de atitudes.
No Brasil, o Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
apoiou a iniciativa da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A sua
instituição representou um marco para a incorporação da Educação Ambiental nos espaços
escolares, pois reconheceu seu papel para estimular mudanças de atitudes que favorecessem o
enfrentamento dos problemas socioambientais, visto que reforçava mundialmente a
sustentabilidade a partir da Educação (SECAD 2007).
Visando assegurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, propos a adoção da agenda 2030, para o estabelecimento de metas
a serem cumpridas durante o período de 2015-2030. A Agenda 2030 reforça a necessidade do
espaço escolar se constituir como um local de sensibilização dos sujeitos, com uma proposta
educativa comprometida com a formação integral do indivíduo, motivando os alunos através da
(re) construção de conceitos e mudanças de hábitos. Entre os 17 objetivos propostos pela Agenda
2030, o objetivo de número 4 é apresentado no documento como sendo prioritário: “Assegurar a
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
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longo da vida para todos” (ONU, p.15, 2016). Este objetivo é orientado conforme o
estabelecimento de 10 metas, que apresentam propostas a serem alcançadas até o ano de 2030.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável é tida como estratégia de
sensibilização da sociedade sobre a importância da incorporação das propostas apresentadas
pela agenda 2030 no cotidiano escolar. As propostas de EDS apontam para a incorporação do
tema sustentabilidade na sala de aula e a sua divulgação em espaços não formais, de maneira
que sejam desenvolvidas ações promotoras de valores (VILCHES; GIL-PEREZ, 2011)
contribuindo para a redução dos impactos que afetam as sociedades, proporcionando
melhorias na qualidade de suas vidas (ARAÚJO; PEDROSA, 2014).
Entretanto, a introdução da EDS nos currículos formais, não tem se mostrado uma
tarefa simples, sendo necessária a união de esforços individuais e coletivos que estimulem os
indivíduos à reflexão acerca dos desafios no sentido da reorientação de políticas, programas,
currículos e práticas para responder a desafios de sustentabilidade (SPRINGETT, 2005;
HOPKINS; MCKEOWN, 2007). É preciso que os educadores compreendam que a escola
deve possibilitar conhecimentos que possam ser aplicados e que tenha conexão com a
realidade em que a escola se encontra.
Os professores precisam estar atentos aos problemas que acontecem no entorno do espaço
escolar, procurando entender as suas causas e apontando possíveis soluções para a reversão do
quadro existente. A formação continuada docente torna-se, assim, de grande importância por
favorecer “diálogos criativos” que possibilitam a reflexão e a discussão sobre práticas educativas
capazes de inquietar o aluno para a busca de soluções (SILVA; MACHADO, 2012).
Uma educação para um futuro sustentável deve ser uma medida prioritária para o
enfrentamento dos impactos que o planeta vivencia e que caracteriza a atual situação de
emergência planetária. (GIL PEREZ; VILCHES, 2009). A educação deve traçar caminhos
que atendam aos interesses envolvidos, numa perspectiva de mudanças a nível local, regional
e global. Essas mudanças devem estar focadas na melhoria da qualidade de vida e
conservação dos recursos planetários.
O sentido de realizar estudos em escolas públicas da cidade do Natal em áreas de maior
vulnerabilidade ambiental, localizadas no entorno de áreas de preservação permanente, visou
destacar a realidade de muitas escolas públicas e democratizar o acesso à informação,
compreendendo melhor determinadas contradições existentes na sociedade. Pretendeu- incorporar
o desenvolvimento de práticas sustentáveis, como um aprendizado democrático voltado para a
ética, qualidade de vida, justiça, responsabilidade social e oportunidade para todos.
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2.4 POR QUE TRABALHAR A EDS E SUA RELAÇÃO COM A VULNERABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)?

A partir do ano de 1988 a Constituição Federal Brasileira, passou a reconhecer o meio
ambiente como sendo responsável pela qualidade de direito a vida. (ABREU, 2002). Em nível
global, o direito à proteção do meio ambiente é reconhecido desde o ano de 1972, com a adoção
de documentos promulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, e
posteriormente pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e
durante a Rio+20, validando a importância de adoções de esforços sustentáveis, para assegurar a
promoção de um futuro sustentável para o nosso planeta (LAGO, 2013; ANTUNES, 2002).
Nesse sentido, o cuidado com as Áreas de Preservação Permanente (APP) como forma
de garantir a preservação do meio ambiente, para a conservação dos recursos planetários
necessários a manutenção da vida se constitui como uma necessidade urgente, diante do quadro
crescente de ações antrópicas que vem alterando o equilíbrio dos ecossistemas na terra.
As APPs atrelam diretamente as funções ambientais a uma infinidade bens e
benefícios que são fundamentais para toda população (ALBERTIN et al., 2015). Nesse
sentido as APPs não têm apenas a função de preservar a fauna e flora existente, mas
desempenham uma função ambiental voltada a proteger espaços de relevante importância para
assegurar o bem estar das populações humanas.
Uma APP corresponde a uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, que
exerce a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade; além de assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme disposição
do inciso II do art. 3º da Lei 12.651. (BRASIL, 2012). Também contribuem com a regulação
da vazão hídrica, retenção de sedimentos, recarga do lençol freático, ecoturismo, enfim, a uma
infinidade de benefícios (BORGES, 2011; MMA, 2011; BRASIL, 2012). Normalmente esses
espaços coincidem com áreas intocáveis e restritas a exploração econômica:

Como se vê, as APPs têm esse papel (maravilhoso, aliás!) de abrigar a
biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e
garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de quantidade e
qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema.
E, mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que estão em seu
entorno, contribuindo para a sadia qualidade de vida assegurada no caput do art. 225
da Constituição Federal (MILARÉ, 2013, p.1256).

Uma das funções vitais das APPs é a de garantir o bem-estar das sociedades. Essa
função só será possível se estas áreas não estiverem comprometidas, devido ao mau uso do
solo, para construção de moradias e atividades de natureza agropecuária que expõe a
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integridade de sua vegetação nativa (ARAÚJO, 2013). A falta de compromisso social e
político, que sensibilize para a importância da preservação dessas áreas, têm ocasionado
grandes prejuízos ao planeta, como a baixa qualidade de recursos oferecidos e até mesmo a
morte de muitos seres vivos, inclusive humanos.
A ocupação dessas áreas acentua a instabilidade dos recursos percebidos em suas
paisagens, quase sempre dominadas por topos de morros, restingas, dunas e margens de rios.
Os resultados dos processos de degradação das APPs fragilizam os ecossistemas e
consequentemente a segurança da população que sentirão de maneira mais ou menos intensa,
os efeitos dos impactos ocorridos nessas áreas (FREITAS, 2012; ALBERTIN, 2015).
De maneira geral, a vulnerabilidade social dos sujeitos, associada à baixa atuação do
poder público e à falta de respeito às legislações ambientais, tem gerado uma intensa
degradação das áreas de preservação permanente APPs, (SANTOS; 2007). Aliado a esses
fatores, a dificuldade de acesso a terra e à moradia urbana contribuem para o agravamento
desses problemas.
Os maiores desafios à conservação desses espaços correspondem aos problemas
relacionados aos aspectos sociais, tais como a superpopulação, as desigualdades de poder e
riqueza, a exaustão dos recursos naturais, a corrupção e falta de leis, a pobreza e a falta de
segurança (TERBORGH, 1999; NARVÁEZ, 2009). Todavia é importante considerar, as
relações existentes entre os problemas sociais com outros problemas, tais como políticos, e
culturais, por exemplo. Nesses termos, as ações devem sistematizar e integrar as informações
de natureza ambiental, social e econômica, para que as suas ações possibilitem melhorias as
condições de bem-estar da população, bem como a manutenção e a recuperação dos espaços
naturais (ZANELLA, 2013).
Uma das maneiras de se buscar melhorias para as comunidades mais vulneráveis é
propiciar mais e melhor educação (UNESCO, 2014). Assim a escola pode contribuir através
da adoção de práticas em EDS, para a redução dos impactos que afetam as comunidades,
proporcionando melhorias na qualidade de suas vidas (ARAÚJO; PEDROSA, 2014). As suas
práticas educativas devem permitir que os alunos possam se posicionar de maneira crítica
diante de sua realidade e essa criticidade deve ser capaz de mobilizar esforços para o
enfrentamento de problemas locais, de maneira que o ensino deixe de ser percebido pelas
comunidades carentes como algo distante de sua realidade, que deva ser colocado em segundo
plano, para se tornar um processo de necessidade veemente às sociedades.
Portanto, o ambiente escolar, sendo fonte de suporte social, deve ser alvo constante
para a formação de seus educadores de maneira que estes estejam atentos para a compreensão
e enfrentamento da realidade em que a escola se encontra inserida (GONTIJO et al., 2012) e
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possam propor estratégias que sejam aplicáveis e de relevância para aquele que aprende. Essa
ação participativa se faz necessária porque, nas escolas situadas em espaços dominados pela
pobreza e por situações de desemprego e violência, as famílias, muitas vezes, não encontram
abertura para cumprir o seu papel no estabelecimento e desenvolvimento de vínculos
fundamentais (GONTIJO; MEDEIROS, 2009).
Uma proposta educativa em que a ação esteja voltada para os sujeitos mais vulneráveis
em uma sociedade, expostos aos riscos e às vulnerabilidades, visa combater as desigualdades
existentes entre as classes sociais e as suas políticas vigentes e propor uma ação educativa
contextualizada e crítica, durante a qual os sujeitos envolvidos no processo possam evidenciar
as suas responsabilidades, compartilhando democraticamente do mesmo território, e
assumindo o compromisso de responsabilidade social. Neste sentido é que este trabalho
selecionou escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade sócio ambiental de acordo com o
Plano Municipal de Redução de Riscos da Cidade do Natal, que apresenta o mapeamento
das áreas da cidade, hierarquizadas por nível de criticidade, abrangendo as áreas
localizadas em encostas susceptíveis a desmoronamentos ou inundações, ou em outras
áreas que se mostrem inadequadas para real e completa inserção social.
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3 PROBLEMA DA PESQUISA

Considerando que a Educação Básica e de qualidade é um direito assegurado pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo se constituir como
base para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos e
políticos, questiona-se: de que maneira a inserção de uma proposta de educação voltada à
Sustentabilidade pode contribuir para o enfrentamento dos problemas de comunidades
escolares situadas em área de vulnerabilidade socioambiental?
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4 HIPÓTESES

Considerando a importância da reorientação das abordagens educacionais que estejam
voltadas às práticas de educação para a sustentabilidade, as dificuldades e concepções de
professores sobre esse tema e a colaboração que elas podem trazer à discussão sobre
vulnerabilidade socioambiental, foi hipótese deste estudo:
A inserção da Educação para sustentabilidade nos espaços escolares por meio da
reestruturação do planejamento de aulas e da prática docente, com a elaboração de projetos
capazes de ampliar no aluno a noção de responsabilidade social e desenvolvimento de atitudes
ecologicamente corretas, potencializa os espaços de discussão, promovendo a participação
dos sujeitos na busca por conquistas sociais, econômicas e políticas a partir do entendimento
das causas que dão origem aos seus problemas.
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5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste estudo foi promover a inserção da Educação para a
Sustentabilidade, em escolas situadas em áreas de vulnerabilidade socioambiental,
contribuindo para a sensibilização e redução dos problemas socioambientais locais.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analisar a relevância e os desafios para a inserção de propostas em Educação para o
Desenvolvimento Sustentável no espaço escolar por meio da análise de literatura
especializada composta por diretrizes orientadoras da educação brasileira;
 Identificar as principais dificuldades de professores em ministrar o tema do
Desenvolvimento Sustentável em escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade
socioambiental;
 Caracterizar a concepção de professores de escolas localizadas em áreas de
vulnerabilidade socioambiental sobre a importância da educação para o desenvolvimento
sustentável no espaço escolar;
 Desenvolver dois produtos, um Guia de Ação Escolar e um Livro de apoio didático
com o objetivo de contribuir com a inserção de propostas voltadas à EDS em espaços
escolares.
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6 LOCALIZAÇAO ESPACIAL DAS ESCOLAS

Figura 1 – Localização geográfica das escolas.
Fonte:

As escolas selecionadas se localizam em áreas com diferentes graus de riscos e
próximas ao entorno de áreas de Zonas de Proteção Ambiental (ZPAS). A definição da ZPA
em que a escola se localiza foi definida de acordo com o Plano Municipal de Redução de
Risco do Município de Natal/Outubro de 2008. Paralelamente, foram observados dados
relativos ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

6.1 DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PESQUISA
 Escola 1: Escola Municipal Henrique Castriciano, localizada no Bairro de Santos
Reis, no entorno da ZPA 07 e 08. A área da ZPA 07 Corresponde a Fortaleza dos Reis Magos
Sítio de relevante valor artístico, arquitetônico, cultural, turístico e histórico, onde se encontra a
Fortaleza dos Reis Magos. Localizada entre a zona de praia, construída sobre arrecifes
adjacentes ao estuário do Potengi, é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. A área de
ZPA 08 corresponde ao Estuário do Rio Potengi e Manguezal - Ecossistema Litorâneo de
grande importância ambiental e socioeconômico para a cidade. Fonte de alimentação e local de
reprodução de espécies da fauna marinha, refúgio natural de peixes e crustáceos, propiciador da
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indústria de pesca, atividades portuárias e de recreação, como também de fonte de
sobrevivência para as populações ribeirinhas. Em relação ao Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) esta escola apresentou o resultado do índice para 2015 (4,7) abaixo do
esperado (5,5).
 Escola 2: Escola Municipal Laura Maia, encontra-se no Bairro da Praia do Meio,
no entorno da ZPA 07 e 10. A ZPA 017 Corresponde a Fortaleza dos Reis Magos Sítio de
relevante valor artístico, arquitetônico, cultural, turístico e histórico, onde se encontra a
Fortaleza dos Reis Magos. Localizada entre a zona de praia, construída sobre arrecifes
adjacentes ao estuário do Potengi, é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. A área de
ZPA 10 que corresponde as encostas Dunares do Farol de Mãe Luíza - Área de encostas
dunares de valor cênico-paisagísticos, histórico, cultural e de lazer. Esta escola apresentou o
resultado do índice do IDEB (5,1) abaixo do esperado (5,5).
 Escola 3: Escola Municipal Ascendino de Almeida, locada no bairro de Pitimbu,
no entorno da ZPA 01. Localizada em área do entorno do Campo Dunar do Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova: Principal área de recarga do aquífero subterrâneo, que garante a
demanda de água potável da cidade, além de proteção da flora e fauna das dunas.
Regulamentada pela Lei Municipal n° 4.664, de 31 de julho de 1995. Esta escola vem
alcançando a média esperada para o IDEB, desde o ano de 2007. Durante o ano de 2015, a
escola apresentou o resultado do índice do IDEB (5,2) acima do esperado (5,0).

Figura 2 – Escolas participantes da pesquisa.
Fonte: Autora (2017).
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7 METODOLOGIA GERAL

A pesquisa se desenvolve em uma abordagem qualitativa e quantitativa. Nesta seção,
apresentam-se aspectos metodológicos referentes à delimitação dos sujeitos envolvidos, do
instrumento de coleta de dados e de suas análises.

7.1 OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA

Participaram da pesquisa 54 professores de 03 escolas públicas da cidade do Natal, os
quais foram convidados a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando
a pesquisadora a utilizar as suas respostas em publicações. Todos os professores são efetivos e
se encontravam na escola em virtude de aprovação em concursos públicos promovidos pela
Prefeitura da Cidade do Natal. As escolas participantes da pesquisa se localizam em áreas
consideradas de risco e de vulnerabilidade social, de acordo com o relatório do Plano
Municipal de Redução de Riscos da Cidade do Natal/2008.

7.2 OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

7.2.1 Questionário com questões abertas e fechadas, destinado aos professores de
escolas públicas localizadas em área de vulnerabilidade socioambiental

Inicialmente foi elaborado um questionário (Apêndice C) contendo questões abertas e
fechadas referentes à educação para desenvolvimento sustentável (conceito, contextualização,
documentos norteadores e dificuldades de se trabalhar o tema em sala de aula, importância do
espaço escolar e da EDS para a redução da vulnerabilidade socioambiental). Também aborda
questões sobre nível de formação dos professores e sobre seu interesse em participar de
programas de formações continuadas sobre temas relacionados à sustentabilidade.
Os questionários aplicados nessa etapa (Figura 3) tiveram o propósito de colaborar
com o diagnóstico de conhecimentos, possibilitando momentos coletivos de discussões acerca
das temáticas abordadas e levantar questões a serem estudadas nos estudos reflexivos. Esta
ferramenta se constituiu como importante estratégia de formação e socialização de saberes.
As questões abertas (Quadros: 1, 2, 3 e 4) dizem respeito às metodologias aplicadas
para tratar sobre o tema sustentabilidade em sala de aula, além de levantar dados sobre as
relações da realidade da comunidade escolar e o seu entorno, no que diz respeito à
vulnerabilidade socioambiental.
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Figura 3 – Aplicação de questionários com professores.
Fonte: Autora (2017).
Quadro 1 – Questões abordadas no questionário referente à compreensão de conceitos.
Compreensão de Conceitos
 O que você entende por vulnerabilidade socioambiental?
 O que você entende por Sustentabilidade?
Quadro 2 – Questões abordadas no questionário referente à abordagem do conteúdo em sala e documentos
norteadores utilizados na abordagem da educação para a sustentabilidade em sala de aula.
Abordagem do conteúdo em sala e documentos norteadores utilizados na abordagem da educação para
a sustentabilidade em sala de aula
 Em sua prática docente, existe a preocupação em abordar aspectos relacionados à sustentabilidade ao longo
dos conteúdos? Justifique a sua resposta.
 Caso tenha respondido sim, você poderia exemplificar em qual conteúdo e como ele foi desenvolvido?
 Você tem conhecimento sobre documentos nacionais ou internacionais que apontem sobre a importância de
se trabalhar temas relacionados à sustentabilidade no espaço escolar? Se sim, aponte qual (ais)?
 Que documentos você utiliza como norteador para a inserção de propostas relativas à sustentabilidade, em
sala de aula?
 Quais os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar temas relacionados à sustentabilidade em sala de aula?
Quadro 3 – Questões abordadas no questionário referente às contribuições da educação para o desenvolvimento
sustentável no espaço escolar.
Contribuições da educação para o desenvolvimento sustentável no espaço escolar
 De que maneira você acredita que a da inserção da temática sustentabilidade pode contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos alunos da sua escola? Aponte exemplos.
Quadro 4 – Questões abordadas no questionário referente à utilização de estratégias didáticas para a inserção da
temática sustentabilidade em sala de aula.
Utilização de estratégias didáticas para inserção da temática sustentabilidade em sala de aula
 O livro didático que você utiliza, faz referencia à Sustentabilidade? Se Sim informar em que disciplina e
conteúdo, também nome do livro e o autor.
 Qual a principal dificuldade que você enfrenta ao trabalhar temas relacionados à sustentabilidade?
 Se você fosse participar de uma capacitação docente sobre a temática sustentabilidade, quais dos temas a
seguir você acredita que contribuiria para a sua prática docente?
a) Diretrizes Nacionais sobre a sustentabilidade no espaço escolar.
b) Água
c) Solo
d) Ar
e) Energia
f) Meio Ambiente
g) Lixo
h) Outros
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Para as questões fechadas (Quadros: 5 e 6), a análise envolveu a simples contagem dos
números de respostas por categoria emergente e cálculos das respectivas frequências e
percentagens.
Quadro 5 – Questões abordadas no questionário referente à compreensão sobre as áreas de risco e vulnerabilidade.
Compreensão sobre áreas de risco e vulnerabilidade
Você considera que a escola onde está sendo desenvolvida a pesquisa situa-se em zona exposta ao risco e a
vulnerabilidade socioambiental? ( ) Sim ( ) Não
Se você afirmou que sim na questão anterior, qual o risco que você acredita que está sujeita a sua escola?
Justifique.
a) Incêndios;
b) Desmoronamentos;
c) Desmatamentos;
d) Riscos biológicos (insetos, animais peçonhentos, organismos patogênicos).
e) Outros (se escolher essa alternativa, favor justificar abaixo).
Quadro 6 – Questões abordadas no questionário referente à contextualização de conceitos com a realidade local
de global.
Contextualização de conceitos com a realidade local e global
 Em sua prática docente, quando você trabalha conteúdos ambientais, você costuma inserir exemplos da
realidade local? Se sim, exemplifique.
 No ensino de ciências, qual dos conteúdos abaixo, apresenta para você, uma maior dificuldade de
contextualização com a realidade local? Se escolher a opção outros, por favor, justifique.
a) Água
b) Meio ambiente
c) Solo
d) Energia
e) Doenças
f) Vegetação
g) Outros
 Qual o grau de dificuldade que você enfrenta ao procurar relacionar o conteúdo ministrado em sala com o
tema da sustentabilidade do planeta?
a) Baixo
b) Médio
c) Alto
d) Não encontro dificuldades para trabalhar relacionar conteúdos com a sustentabilidade
e) É impossível estabelecer relação

As respostas às questões discursivas (abertas) foram analisadas com base na Técnica
de Elaboração e Análise de Unidades de Significado (Figura 4), proposta por Moreira, Simões
e Porto (2005).
As etapas envolvem a análise de relato ingênuo, que corresponde à leitura do que o
respondente escreve na sua forma exata, sem modificações, seguida da identificação de
atitudes em que se procura ter uma visão do todo, separando-se as unidades mais
significativas para a criação de indicadores e categorias que referenciem a interpretação e, por
fim, a interpretação, que se dá após está montado o quadro geral das ideias de cada sujeito,
bem como as convergências e divergências identificadas.
Nessa etapa, faz-se uma análise interpretativa do fenômeno, buscando compreendê-lo
na sua essência, a partir de literatura relevante sobre o tema. A análise envolveu a simples
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contagem dos números de respostas por categoria emergente e cálculos das respectivas
frequências e percentagens.

Figura 4 – Etapas da análise com base na técnica de elaboração e análise de unidades de significado.
Fonte: Moreira, Simões e Porto (2005).

Especificamente nessa etapa do trabalho foram trabalhadas as questões relacionadas à
concepção dos professores em relação à importância do espaço escolar para o
desenvolvimento de propostas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que
favoreçam o desenvolvimento de discussões, propostas e ações para o enfrentamento dos
problemas socioambientais e melhoria na qualidade de vida da comunidade escolar. Também
se abordou sobre os desafios encontrados por eles para a inserção da temática Educação para a
Sustentabilidade em escolas localizadas em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental.
7.3 PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA – IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS
DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES AO TRABALHAREM A
TEMÁTICA DA SUSTENTABILIDADE EM SALA DE AULA

A Pesquisa Ação participante foi desenvolvida nas três escolas públicas do município
de Natal, localizadas no entorno de zonas de proteção ambiental e sujeitas a vulnerabilidade
socioambiental, contando com a participação de 54 professores. A proposta da pesquisa teve
como questão orientadora identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores
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ao abordar o tema Educação para a Sustentabilidade em sala de aula, e propor a elaboração de
materiais didáticos que contemplassem os temas apontados durante os encontros de formação
com os professores (Figura 5).

Figura 5 – Formação com professores, discussão de temas relacionados à EDS.
Fonte: Autora (2017).

A pequisa foi desenvolvida em uma abordagem qualiquantitativva, levando em
consideração a valorização de experiências, sustentada por reflexão crítica coletiva, baseada
em um processo de formação e socialização de saberes no coletivo, conforme proposto por
Franco (2005).
Para

tanto,

foram

definidas

como

etapas

da

pesquisa-ação:

observações

não‐participantes nas reuniões pedagógicas conhecendo propostas e planejamentos, observações
não participantes em atividades de sala de aula; aplicação de questionários semiestruturados
com questões abertas e fechadas com professores e direção escolas, estudos reflexivos e oficinas
sobre temas relacionados à sustentabilidade e a sua relevância para as sociedades.
O processo de pesquisa e formação com os professores foi iniciado nas escolas com a
permissão da direção escolar para que aconteçessem durante as reuniões de Hora de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC). Cabe ressaltar que a HTPC é institucionalizada nas escolas
públicas municipais como um horário para trabalhos pedagógicos destinados à promoção do
diálogo, planejamento de atividades, avaliações e reflexões sobre práticas educativas, troca de
saberes e experiências entre professores.
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Foram desenvolvidas cinco oficinas nas escolas participantes do projeto, abordando
aspectos relacionados à contextualização sóciohistórica da sustentabilidade e atividades
práticas, que relacionam diferentes conteúdos de sala de e sua relação com o contexto em que
a escola se encontra (Água, Energia, Meio Ambiente, Resíduos sólidos, Biodiversidade,
Solo), sendo importante destacar que esses temas foram sugeridos pelos professores, nos
questionários aplicados.
Considerando a flexibilidade da pesquisa-ação, um eixo estruturador adaptado de Franco
(2004) norteou a pesquisa-ação desenvolvida: Fase exploratória – definição do campo de
pesquisa, apresentação da proposta à direção escolar e aos professores; Fase diagnóstica –
construção da metodologia da pesquisa com o coletivo; Fase formativo-reflexiva – (re)
significação dos saberes com base nas espirais cíclicas; Fase analítico-avaliativa – socialização e
análise dos dados/entrevistas coletivas e questionário individual (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Eixo estruturador da pesquisa-ação.
Fonte: Adaptado de Franco (2004).

Figura 7 – Fases e procedimentos metodológicos da pesquisa-ação.
Fonte: Autora (2017).
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Sendo assim, nesta pesquisa a metodologia da pesquisa-ação adotada teve como
propósito permitir a inserção da pesquisadora na situação pesquisada, com um caráter de
transformação formativo e participativo, permitindo conhecer dinamicamente os problemas,
conflitos e tomadas de conciência ocorridas durante o estudo. Desta maneira, buscou-se
diminuir a lacuna existente entre o que se aprende e a realidade que se vive nas áreas expostas
a vulnerabilidade socioambiental, permitido a inserção de abordagens a partir da realidade
local.
As informações obtidas com os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa
ação foram base para as tomadas de decisões em grupo em relação às metodologias e
estratégias definidas para serem adotadas no coletivo e também para perceber as dificuldades
que permeavam as atividades práticas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
A adoção da pesquisa-ação realizada nas escolas em estudo tornou possível
sensibilizar os professores em relação à importancia da formação continuada para a prática
docennte e também sobre a necessidade de preparação de materiais didáticos que apontem
saberes necessários para o desenvolvimento da EDS em sala de aula, capazes de gerar
discussões e promover as mudanças esperadas para o enfrentamento de problemas
relacionados ao contexto de vida da comunidade escolar.
Os estudos reflexivos e as oficinas realizadas serviram de base para a elaboração de
um livro didático como sugestão para que o professor possa abordar a temática Educação para
o Desenvolvimento Sustentável em sala de aula. Este material aborda práticas reflexivas e
contextualizadas com o dia a dia do aluno acerca de propostas que possam ser aplicadas e que
contribuam para melhoria da realidade em que se encontram inseridos. O material contempla
temas que foram sugeridos pelos professores das escolas participantes durante as discussões e
oficinas realizadas.
Com os dados e discussões coletivas geradas através da pesquisa ação foi possível
desenvolver e aplicar um Guia de Ação Escolar, visando à adoção de propostas em EDS. O
Guia propõe a implantação de um Grupo de Trabalho (GT) permanente com sugestões e
discussões relacionadas à temática sustentabilidade, com a intenção de atender as
necessidades e angústias apresentadas pelos professores durante os encontros de formação.
Ao longo de um semestre foi possível verificar as contribuições do material para a inserção
das propostas no contexto escolar.
Na Figura 8 é mostrada a relação entre os objetivos propostos no estudo e a
metodologia utilizada no que se refere aos instrumentos de coleta de dados.
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Figura 8 – Relação entre os objetivos propostos e os instrumentos de coleta de dados.
Fonte: Autora (2017).
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo discutir a relevância e os desafios para a inserção de
propostas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável no espaço escolar.
Trata-se de uma análise documental baseada em literatura especializada por meio
de consulta a artigos científicos publicados e diretrizes propostas pelo Ministério da
Educação brasileira: Parâmetros Curriculares Nacionais, Plano Nacional de
Educação, Documento Preliminar da Base Nacional Comum Curricular, Documento
Final da Base Nacional Comum Curricular e documentos orientados pela
Organização das Nações Unidas, em parceria com a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento. A análise revelou que mesmo estando presente em grande
percentual na maioria desses documentos, a temática da Sustentabilidade muitas
vezes é orientada de maneira muito superficial, distanciando-se do cotidiano escolar
por motivos relacionados à demanda de conteúdos, formação docente e realidade
social. É necessária uma restruturação político-pedagógica, acompanhada de
formações continuadas para docentes, que sejam capazes de atribuir um novo
formato à maneira como os conteúdos são abordados em sala de aula no sistema
educacional brasileiro, ainda caracterizado por propostas emblocadas e distantes
dos contextos sociais das escolas.
Palavras-chaves: Educação para a Sustentabilidade. Documentos Orientadores.
Prática Docente.
Abstract:
This article aims to discuss the relevance and the challenges for the insertion of
proposals in Education for Sustainable Development in the school space. It is a
documentary analysis based on specialized literature through consultation of published
scientific articles and guidelines proposed by the Brazilian Ministry of Education:
National Curricular Parameters, National Education Plan, Preliminary Document of the
National Curricular Common Base, Final Document of the National Base Curricular
Common and documents oriented by the United Nations Organization in partnership
with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and United
Nations Development Program. The analysis revealed that even though it is present in
a large percentage of most of these documents, Sustainability is often oriented in a
very superficial way, distancing oneself from the school routine for reasons related to
content demand, teacher training and social reality. A political-pedagogical
restructuring, accompanied by continuous training for teachers, is necessary to assign
a new format to the way the content is approached in the classroom in the Brazilian
educational system, still characterized by proposals embedded and distant from the
social contexts of schools.
Keywords: Education for Sustainability. Guidance Documents. Teaching Practice.
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INTRODUÇÃO
A crise planetária vivenciada ao longo do século XXI, ocasionada pelo
desenfreado desenvolvimento dos meios de produção e padrão de consumo
representa um alerta para a necessidade de uma mudança de postura, de hábitos e
valores de maneira a tornar possível a continuidade da vida na terra e a manutenção
dos recursos planetários para as gerações futuras.
A sociedade humana precisa estar convicta de que é a grande responsável
pelos inúmeros desastres ambientais e escassez crescente dos recursos no nosso
planeta e que somente um novo modelo de vida alicerçado na sustentabilidade será
capaz de promover as mudanças esperadas para a (re) construção de um mundo
mais justo e voltado para a paz.
Essa sensibilização deve se dar de maneira a possibilitar melhoria para a
qualidade de vida dos sujeitos, oportunizando a todos a disseminação de saberes
que possam ser aplicados no contexto de vida das sociedades em todos os níveis:
local, regional, nacional e global.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) pode ser um
caminho para tornar o meio mais relevante para o desenvolvimento social e para o
enfrentamento dos desafios ambientais e econômicos que o mundo vivencia, uma
vez que equilibra os três pilares da Sustentabilidade: ambiental, social e econômico.
Nos espaços escolares, a ênfase em EDS deve ser orientada à reestruturação das
práticas pedagógicas adotadas nesses espaços, possibilitando ouvir e dar voz ao
novo, com vistas a uma mudança de comportamentos e atitudes que configurem
novas possibilidades de ação, numa perspectiva voltada para a sustentabilidade.
Essas propostas devem possibilitar o acesso à educação para todos, de
maneira participativa e não excludente, onde se possa (re) aprender por meio das
diferentes leituras de mundo e das subjetividades. Vilches e Gil-Pérez (2009)
enfatizam que apesar de o processo educacional poder ser considerado um
elemento chave para promover as transformações necessárias aos desequilíbrios
sociais e ambientais que enfrentamos, é preciso que essas mudanças aconteçam
juntamente com mudanças técnico-científicas e políticas, visto que a educação
sozinha não será capaz de alcançá-las.
Nessa perspectiva, a incorporação de estratégias educativas em EDS, vem
sendo desenvolvida por muitos países, como um elemento chave presente nos
discursos de debates internacionais, convenções sobre desenvolvimento sustentável
e acordos ambientais, no sentido de possibilitar à educação, a formação e a
sensibilização do público como um mecanismo essencial de apoio à aplicação de
princípios voltados ao desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2014).
Esse reconhecimento sobre a importância do espaço educacional para o
alcance de uma Educação voltada à sustentabilidade ganhou relevância a partir
Conferência Internacional Rio/92, onde representantes de mais de 170 países
assinaram tratados que ressaltavam a importância do ambiente da escola para o
alcance de um planeta justo e equilibrado, a partir do desenvolvimento de ações
desenvolvidas a nível local, nacional e global (BRASIL, 1997a). Assim, é necessário
pensar a escola como a continuidade do lugar em que se vive e onde se aprende a
exercer a cidadania dentro e fora da escola (BRITO, 2014).
O papel da educação no contexto da Educação para a Sustentabilidade vem
sendo reforçado desde então, através de documentos e conferências internacionais,
sendo o espaço escolar considerado um elo entre a sociedade e propostas atuais
que buscam qualidade vida, respeito e justiça social (GUIMARÃES; FONTURA,
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2012). Desta maneira é percebido que a educação pode e deve desempenhar um
papel decisivo na preparação de alunos, com os conhecimentos, competências,
habilidades e valores que os tornem capazes de compreender a atual realidade em
que o mundo se encontra, marcada por profundas desigualdades econômicas,
sociais e ambientais.
Dentro dessa perspectiva, se faz necessário inserir o tema do conhecimento,
do saber aprender, do saber conhecer, das estratégias metodológicas utilizadas, da
maneira como o plano de aula vem sendo preparado e da organização do trabalho
no ambiente escolar, de forma que seja possível traçar um perfil da realidade e
propor alternativas que sejam aplicáveis dentro da realidade em que a escola se
encontra. Esses esforços devem estar orientados à formação integral do indivíduo e
à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Este artigo tem como objetivo discutir a relevância e os desafios da inserção
de propostas em educação para o desenvolvimento sustentável no espaço escolar,
tendo por base diretrizes propostas pelo Ministério da Educação brasileira e
documentos propostos pela a Organização das Nações Unidas, (ONU) em parceria
com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
METODOLOGIA
Este estudo consistiu de uma análise documental baseada em literatura
especializada por meio de consulta a artigos científicos publicados e diretrizes
propostas pelo Ministério da Educação brasileira: Parâmetros Curriculares
Nacionais, Plano Nacional de Educação, Documento Preliminar da Base Nacional
Comum Curricular, Documento Final da Base Nacional Comum Curricular e
documentos orientados pela Organização das Nações Unidas, em parceria com a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
DISCUSSÃO TEÓRICA
Inserção da educação para o desenvolvimento sustentável no contexto escolar
É importante compreender que a Educação para o Desenvolvimento
Sustentável se constitui como um chamado para um processo de reorientação de
políticas, programas e ações educacionais já existentes, de maneira a desempenhar
um papel determinante na construção de um planeta sustentável (UNESCO, 2005).
No espaço educacional, a sustentabilidade deve ser orientada como tema
interdisciplinar, fazendo parte dos currículos das mais diversas áreas do
conhecimento, possibilitando a inserção de temas que objetivam a aplicação de
conceitos dentro da realidade em que os sujeitos envolvidos se inserem,
colaborando em suas tomadas de decisões e qualidade de vida.
Nesse contexto, foi proposta pelos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, para o período de 2015-2030, a inserção da Educação para a
Sustentabilidade nos espaços escolares de maneira a garantir que todos os alunos
adquiram os conhecimentos e habilidades necessárias para a promoção de direitos
humanos, igualdade de gênero, cidadania global e valorização de uma diversidade
cultural voltada para a paz, que sejam capazes de contribuir para a construção de
uma cultura voltada para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2014).
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Todavia, a ideia presente na definição do termo desenvolvimento sustentável
permite interpretações contraditórias e evolui constantemente, sendo necessário
entender o seus conceitos e significados para garantir êxito em suas propostas
(GUIMARÃES; TOMAZZELO, 2004; BRASIL, 1997a).
É adotado neste trabalho o conceito de desenvolvimento sustentável proposto
no ano de 1987, pela Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU)
no documento intitulado Our Common Future (Nosso Futuro Comum), mais
conhecido como relatório Brundtland. (CMMAD, 1991). Nesse relatório foi descrito o
primeiro registro de conceito de desenvolvimento sustentável, sendo considerado o
conceito mais aceito e difundido até os dias de hoje: “desenvolvimento sustentável é
aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” (CNUMAD,
1991, p. 46).
Esse documento estendeu as discussões sobre o desenvolvimento
sustentável contribuindo para que o esse conceito fosse percebido como uma nova
estratégia de desenvolvimento, que entremeava as dimensões econômicas, sociais
e ambientais. (SOUZA, 1994). Assim, é necessário deixar claro que o conceito de
sustentabilidade é relativamente recente, visto que antes muitos acreditavam que
nenhuma atividade humana poderia influenciar no equilíbrio do planeta (MACEDO,
2005). Este conceito resultou, portanto, de uma nova compreensão, em que se
passou a perceber a influência exercida pelo homem em relação ao limite da
capacidade do nosso planeta e mesmo em relação à própria continuidade da vida na
terra. Várias adequações foram propostas ao conceito de desenvolvimento
sustentável proposto pela ONU, objetivando torna-la mais compreensível para todos.
Todavia, muitos autores contestam o conceito de desenvolvimento sustentável,
proposto no relatório Brundtland, por considerarem que ele pode permitir inúmeras
definições sobre o tema (BECKER, 1994; MATOS, 1997).
Assim, as discussões sobre desenvolvimento sustentável são vistas como um
campo conflitivo, dotado de certa intencionalidade, impregnada por estratégias e
interesses diferenciados, que vão desde um neoliberalismo econômico ambiental,
até a construção de uma nova racionalidade produtiva (LEFF, 2001). Estas
apropriações do mencionado conceito são tomadas na sociedade por diversos
grupos de interesse, cada qual levando em consideração a dimensão mais
conveniente para si (MONTIBELLER FILHO; 2001).
Dentro do espaço escolar, a UNESCO (2005) propõe a aplicação de uma
Educação voltada para a Sustentabilidade que seja interdisciplinar e holística,
ensinando desenvolvimento sustentável de forma integrada em todo o currículo, não
como disciplina à parte. Esses conhecimentos devem estar fundamentados em uma
proposta contextualizada com a realidade local, de maneira a compartilhar valores e
princípios que possibilitem o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade
de encontrar solução para os problemas e desafios de sua comunidade.
Portanto, a Educação para a Sustentabilidade surge no espaço escolar com o
objetivo de resignificar os processos educativos, oferecendo a todos a possibilidade
de entender os problemas socioambientais existentes (BORGES, 2014). O que
chama a atenção em suas propostas é a possibilidade de reconstruir conceitos e de
aprender fazendo, de modo que os conhecimentos adquiridos possam ser aplicados
durante a vida. As bases das propostas presentes na Educação para a
Sustentabilidade orientam que todas as pessoas, independentemente de sexo,
idade, raça ou etnia, assim como as pessoas com deficiência, os migrantes, os
povos indígenas, as crianças e os jovens, especialmente aqueles em situação de
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vulnerabilidade, devem ter acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida que os ajudem a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para
explorar oportunidades e participar plenamente da sociedade (ONU, 2015). A sua
ênfase em sala de aula deve se dar no sentido de possibilitar discussões que
busquem entender os processos que marcam os processos de exclusão e
desigualdades, alavancando a tomada de consciência e a sensibilização dos alunos.
É preciso gerar espaços de discussões que favoreçam a vontade de intervir em
situações e a luta por seus direitos. Essa ação demandará ações articuladas e
intervenção nas políticas vigentes, sem as quais ela não cumprirá seu papel de
contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica brasileira e para a
construção de um Sistema Nacional de Educação.
Nesse processo de intervenção, para que o professor possa mediar a
educação com base na sustentabilidade, deve estar preparado para compreender os
princípios do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o Relatório Final de
Avaliação da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO,
2014) orienta que sejam desenvolvidos programas para formação de professores em
EDS, para que estes se sintam encorajados a redefinirem as suas práticas
pedagógicas, de maneira que possam contribuir para a divulgação e efetivação das
propostas com ênfase no desenvolvimento sustentável.
A ênfase da Educação para a Sustentabilidade deve estar voltada para que o
professor se torne capaz de perceber as relações entre os diferentes componentes
curriculares, enfatizando uma formação contextualizada a nível local e global e a
necessidade de enfrentar a lógica da exclusão e das desigualdades (JACOBI, 2003).
Nessa perspectiva a sala de aula passa a exercer um papel decisivo para o
desenvolvimento de discussões que busquem entender e alavancar a sensibilização
e tomada de consciência dos alunos, para a resolução de problemas.
Propostas em educação para o desenvolvimento sustentável no espaço escolar
A necessidade de mobilização de esforços que promovam uma educação que
favoreça a participação na construção de sociedades sustentáveis, que seja capaz
de direcionar o ensino para uma abordagem voltada para a formação integral do
aluno, envolvendo a sustentabilidade como tema para ser trabalhado entre todas as
áreas de conhecimento, já vem sendo discutida desde o ano de 1997, com a adoção
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), onde se pode ler a respeito do
contexto da educação:
Fica evidente a importância de educar os brasileiros para que ajam de modo
responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável no
presente e para o futuro; saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os
de toda a comunidade, tanto local como internacional; e se modifiquem
tanto interiormente, como pessoas, quanto nas suas relações com o
ambiente (PCN, 1997, p. 181).

Os PCN se constituem como um conjunto de documentos que desde 1997
foram adotados em todo o território nacional como referência de renovação e
reelaboração da proposta curricular para o ensino básico. Apresentam a função de
orientar e garantir a eficiência dos investimentos no sistema educacional, socializando
discussões, pesquisas e recomendações, a técnicos e professores brasileiros,
principalmente daqueles que se encontram afastados de suas práticas pedagógicas
(BRASIL, 1997a). Além dos conteúdos tradicionais da educação básica, também são
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apontados pelos PCN documentos que são chamados de temas transversais, assim
denominados por serem temas que perpassam pelas diferentes áreas do
conhecimento. Em relação à utilização desses temas na matriz curricular escolar, é
recomendado que esses documentos não sejam vistos como conteúdos isolados, mas
como temas que abordam aspectos referentes à ética, a saúde, a educação
ambiental, a orientação sexual e a pluralidade cultural de maneira dialogada com as
diferentes áreas, através de seus componentes curriculares (BRASIL, 1997a). Deste
modo, os PCN buscam educar para a cidadania, ao levantar questões sociais que
sejam relevantes à comunidade onde a escola está inserida.
Esses temas sinalizam ao contexto sócio educacional do país, uma
concepção de educação, que busca qualidade de vida e respeito às diferenças,
onde todos tenham a oportunidade de aprender e de aplicar esses conceitos de
maneira sustentável em suas vidas. É possível acreditar que a prática dos “temas
transversais”, possa permitir ao professor, ampliar os horizontes da sua área de
conhecimento e ao mesmo tempo resgatar o prazer de ensinar, (re) significado o
sentido que atribui ao seu trabalho (FIGUEIRÓ, 2000).
De modo específico, as propostas apresentadas pelos PCN incluem a
sustentabilidade na série de Temas Transversais, no volume de “Meio Ambiente”
para as séries do ensino fundamental. No ensino médio, por orientação do
documento, a sustentabilidade é abordada de maneira contextualizada ao longo dos
diversos componentes curriculares.
Importante ressaltar que o termo Desenvolvimento Sustentável não é utilizado
pelos PCN, em virtude dos amplos significados que podem ser atribuídos ao seu
conceito e também por considerar que se trata de um conceito que ainda se
encontra em fase em construção. Dentro dessa perspectiva o documento opta pelo
uso do termo sustentabilidade se justificando com as seguintes palavras:
Optou-se pelo termo “sustentabilidade”, pois muitos consideram a ideia de
desenvolvimento
sustentável
ambígua,
permitindo
interpretações
contraditórias. Desenvolvimento é uma noção associada à modernização
das sociedades no interior do modelo industrial. Um dos aspectos mais
relevantes para a compreensão da discussão diz respeito a uma
característica fundamental dessa ideia de desenvolvimento: a busca da
expansão constante e, de certo modo, ilimitada. Neste sentido, a
necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável, consenso nos
pactos internacionais, é uma meta praticamente inatingível numa sociedade
organizada sob este modelo de produção (BRASIL, 1997b, p. 177).

É percebido em vários trechos do documento, um chamado para uma
educação voltada para a EDS, que seja capaz de incutir nos sujeitos em formação a
ideia de crescimento e ao mesmo tempo a preocupação com valores relacionados
ao respeito, justiça e equidade entre os homens. Neste sentido, os PCN conceituam
assim a Sustentabilidade:
Sustentabilidade, assim, implica o uso dos recursos renováveis de forma
qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com sua
capacidade de renovação, em soluções economicamente viáveis de
suprimento das necessidades, além de relações sociais que permitam
qualidade adequada de vida para todos (BRASIL, 1997b, p. 177).

As orientações apontadas pelos PCN apontam de maneira positiva o modo
como a educação pode influenciar as pessoas a interagirem com o outro e com o
meio ambiente, desenvolvendo a sua capacidade de entender os problemas globais,
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suas causas e implicações dependentes de fatores sociais, econômicos,
tecnológicos, culturais e ambientais. Apesar de suas propostas estarem muito bem
fundamentadas, as orientações pecam um pouco pela falta de algumas
considerações mais aprofundadas e específicas às realidades escolares onde a falta
de recursos, a falta de formação docente e até mesmo a estrutura física impedem
que muitas dessas propostas possam ser colocadas em prática.
Observa-se que as diretrizes orientadas pelos PCN se articulam com os
propósitos apresentados pelo Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministério da
Educação (MEC). São percebidos em ambos os documentos orientações a uma
educação comprometida com a cidadania, baseada em princípios que reforcem a
necessidade de construção de uma educação escolar que garanta a dignidade da
pessoa humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida
social. As recomendações apontadas no Plano Nacional de Educação determinam
diretrizes, e um conjunto de 20 metas e estratégias para a política educacional
brasileira, a serem alcançadas durante um período de dez anos (2014-2024),
apresentando a temática sustentabilidade como um dos direcionamentos propostos
em seu documento. As metas propostas se encontram definidas em quatro blocos
estruturantes: O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a
educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à
universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades
educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução
das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a
equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da
educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e
o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.
Outras orientações voltadas a práticas em Educação para o Desenvolvimento
Sustentável são também verificadas no PNE, ao longo das metas 4 e 8 com o intuito
de formar sistemas educacionais inclusivos em todas as etapas, viabilizando acesso
pleno à educação básica obrigatória e gratuita e numa perspectiva voltada a
equidade da sociedade como todo. Nesse sentido, referência a propostas de
educação com ênfase na sustentabilidade é apresentada na segunda etapa do
documento, onde é possível ler:
Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir
compromissos com o esforço contínuo de eliminação de desigualdades que
são históricas no País. Portanto, as metas são orientadas para enfrentar as
barreiras para o acesso e a permanência; as desigualdades educacionais
em cada território com foco nas especificidades de sua população; a
formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas
locais; e o exercício da cidadania. A elaboração de um plano de educação
não pode prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos
humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e
da inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na educação de
milhares de pessoas todos os dias (PNE, 2014, p. 9).

Nesse sentido, visando consolidar propostas da educação em
desenvolvimento, o documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), proposta no Brasil em 2016, apresenta como proposito se constituir como
um avanço para a construção da qualidade da educação brasileira, sendo resultante
de um amplo processo de debates e negociações com diferentes atores do campo
educacional e com a sociedade brasileira em geral, orientando os sistemas de
ensino em suas propostas curriculares, tendo como fundamento o direito à
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aprendizagem e desenvolvimento para todos, em conformidade com o que
preceituam o Plano Nacional de Educação (PNE).
O documento preliminar da BNCC apresenta em seu documento os direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que orientam a elaboração de
currículos para as diferentes etapas de escolarização. O documento responde às
exigências apontadas para o sistema educacional brasileiro pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; 2013), pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2009) e pelo Plano Nacional de
Educação (BRASIL, 2014).
A concepção de educação como direito de todos os cidadãos contempla as
intencionalidades do processo educacional, por assegurar ao educando o acesso
participativo na sociedade. Dessa maneira o documento preliminar da BNCC apresenta
a intencionalidade de se tornar condutor do direito dos/as estudantes da Educação
Básica, numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver. Os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, apresentados pelos componentes curriculares que
integram a BNCC, referem-se a essas intencionalidades educacionais.
O documento prévio apresenta de maneira clara as suas intenções no
Sistema Nacional de Educação, ao apontar os conhecimentos essenciais que devem
ser aprendidos pelos estudantes brasileiros, desde o ingresso na Creche até o final
do Ensino Médio:
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) constitui-se parte importante do
Sistema Nacional de Educação. Configura-se como parâmetro fundamental
para a realização do planejamento curricular, em todas as etapas e
modalidades de ensino, a ser consolidado no Projeto Político Pedagógico
(PPPs) das Unidades Educacionais (UEs), de acordo com o inciso I, do
artigo 12, da Lei 9.394 (LDB) (BRASIL, 2016).

São apresentados no documento preliminar da Base Nacional Comum
Curricular critérios de relevância e pertinência social, que tratam da temática
Sustentabilidade, apresentando objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa
temática se encontra inserida ao longo dos diferentes componentes curriculares como
uma abordagem dos Temas Especiais: Economia, Educação Financeira e
Sustentabilidade, Direitos Humanos e Educação Ambiental, colaborando para que a
escola assuma a responsabilidade de formar cidadãos conscientes e comprometidos
com a construção de relações mais sustentáveis dos sujeitos entre si e com o planeta.
Contudo, o documento final da BNCC, homologado no Brasil em dezembro de
2017, apesar de apresentar a pretensão de se constituir um documento marco para
uma nova era na educação brasileira, por se alinhar com as propostas
desenvolvidas pelos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo,
abortou muitas das propostas apresentadas em sua versão preliminar, não fazendo
referência à inserção dos denominados “Temas Especiais” a serem inseridos entre
as diversas áreas do conhecimento.
Verifica-se na parte introdutória referente a área de Ciências da Natureza, no
documento final da BNCC, a intenção de inserir a sustentabilidade dentro dos
currículos escolares. Todavia, uma leitura mais atenta no documento faz perceber
que ao longo das unidades temáticas contempladas para a área de Ciências da
Natureza (Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e Universo), pouca ênfase é
dada à inserção da temática nos objetos de conhecimento e habilidades esperadas
para cada segmento.
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Em seu documento preliminar a BNCC apresenta para a área de Ciências da
Natureza, orientações de competências para: “apresentar soluções locais com ações
sustentáveis para manutenção da qualidade de vida no entorno, subsidiando ações
futuras para preservação e sustentabilidade do ambiente” (BNCC, 2014, p. 627). Tal
abordagem, no entanto, quanto mencionada pelo documento final da BNCC
apresenta um caráter visivelmente ambientalista, limitando a sustentabilidade quase
que inteiramente a uma única dimensão. Traz o documento como uma das
habilidades necessárias para o desenvolvimento de objetos do conhecimento
referente à unidade temática Matéria e energia:
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica
em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos
segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência
energética) e hábitos de consumo responsável (BRASIL, 2017, p. 347).

Nas demais unidades temáticas para a área de Ciências da Natureza que
compõem o documento final da BNCC, igualmente são verificados esforços pontuais
para a abordagem de temas relacionados à sustentabilidade em suas distintas
dimensões. Na unidade temática Vida e evolução onde deveriam ser contemplados
aspectos relacionados à dimensão social, econômica e ambiental, considerados
aspectos imprescindíveis para a formação integral do individuo, é observada uma
limitação de propostas às questões ambientais:
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise
de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas
(BRASIL, 2017, p. 349).

A Educação para a Sustentabilidade, portanto, mesmo presente em diretrizes
propostas por documentos de referência da Educação brasileira, ainda não se
consolidou de maneira efetiva nos espaços escolares. Apesar de muitos
documentos apontarem a sua importância para melhoria da qualidade de vida e bem
estar comum, observa-se um retrocesso em relação à maneira como a
sustentabilidade é abordada pela BNCC. Percebe-se uma proposta que promove a
redução na capacidade de influenciar o aluno a explorar aspectos mais complexos
das relações consigo mesmo, com a sociedade, com o ambiente, com as
tecnologias e acima de tudo de ter consciência dos valores éticos e políticos
envolvidos nessas relações. Essas lacunas certamente irão afastar o aluno das
discussões sociais que lhe dizem respeito, reduzindo as chances de promoção do
senso de responsabilidade, solidariedade e cooperação para com o outro, o que
concorre o aumento das discrepantes desigualdades sociais existentes.
Para a inserção da sustentabilidade em sala de aula são necessárias
mudanças de postura nas políticas públicas brasileiras de modo a tornar possível
a construção de uma educação mais justa e acolhedora, capaz de contribuir para
a formação de cidadãos éticos e solidários, despertando o espírito crítico e a
tomada de decisões. Isso representaria uma possibilidade de melhoria de vida
para os que se encontram muitas vezes submetidos a problemas decorrentes das
vulnerabilidades socioambientais. Esta necessidade de mudança vem sendo
apontada desde o documento de introdução aos Parâmetros Curriculares
Nacionais:
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Não se pode deixar de levar em conta que, na atual realidade brasileira, a
profunda estratificação social e a injusta distribuição de renda têm
funcionado como um entrave para que uma parte considerável da
população possa fazer valer os seus direitos e interesses fundamentais
(BRASIL, 1997b, p. 27).

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente,
Saúde apontam que, no ambiente escolar, é possível desenvolver atitudes, através
de pequenas ações, que fomentem o desencadeamento do desejo de participação,
a despeito da amplitude que possam ter esses problemas. Mas para isso é
necessário que as escolas apresentem estrutura e professores capacitados para que
possam receber adequadamente essas propostas e executá-las (BRASIL, 1997b).
Os PCN chamam a atenção em relação à questão da formação dos professores,
bem como a sua condição enquanto cidadãos, apontando a necessidade que estes se
tornem críticos e participantes do processo de construção de cidadania, cientes de seus
direitos e deveres e do papel enquanto profissionais a serem valorizados. O documento
dos PCN, ao se referir ao papel do professor na escola, define:
Para o professor, a escola não é apenas lugar de reprodução de relações
de trabalho alienadas e alienantes. É, também, lugar de possibilidades de
construção de relações de autonomia, de criação e recriação de seu próprio
trabalho, de reconhecimento de si, que possibilita redefinir sua relação com
a instituição, com o Estado, com os alunos, suas famílias e comunidades
(BRASIL, 1998).

O grande desafio da EDS, no Brasil, está em fazer com que os investimentos
realizados no ensino sejam distribuídos de maneira equitativa cada vez mais de
forma homogênea à população e possam efetivamente melhorar a sua qualidade de
vida (UNESCO, 2012). Assim, será possível enfrentar os problemas com um maior
desejo do que se quer resolver e do que se pretende alcançar.
A escola, portanto, por meio de disciplinas e projetos, contextualizados e
significativos, embasados em documentos e diretrizes que norteiem em relação às
diversas formas de trabalhar a EDS em sala de aula, pode ser entendida como uma
ferramenta crucial para disseminação de ideias que sejam formadoras de valores.
Ela se constitui, assim, como um espaço de sensibilização que torna possível aos
sujeitos aplicarem os conhecimentos para compreenderem os seus problemas e
buscarem soluções para resolvê-los.
Portanto, a EDS se constitui como uma necessidade que favorece a adoção
de práticas sustentáveis ao longo da vida. Certamente as suas metas não podem
ser alcançadas em um curto espaço de tempo, mas começam por fazer disseminar
os desejos de mudanças necessárias para que isso aconteça.
Adoção da educação para o desenvolvimento sustentável em sala de aula,
numa perspectiva global
Uma das principais premissas adotadas em convenções que tratam sobre a
sustentabilidade é a recomendação de investir em uma educação que seja capaz de
mobilizar esforços nas sociedades, para o enfrentamento dos problemas que
vivenciamos no planeta e que seja palco nas discussões internacionais (BRASIL, 2007).
Nessa perspectiva, torna-se fundamental que os professores se perguntem que
concepção de relação sociedade/natureza/desenvolvimento pretende desenvolver em
seus alunos. O professor precisa estar atento para que as suas propostas sejam
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capazes de sensibilizá-los em relação à importância do equilíbrio existente entre a
utilização dos recursos naturais e a sua conservação para as gerações futuras de
maneira equitativa e não excludente.
É preciso que os seus conteúdos estejam articulados com as situações locais
que os envolvam. Dessa forma esse conhecimento terá um significado e será capaz
de promover as mudanças esperadas dentro de uma abordagem de EDS. Propostas
centradas no tema da sustentabilidade reforçam a necessidade de se trabalharem
temas transversais dentro do ambiente escolar, como a Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (DEDS), os Objetivos do Milênio (ODM) e a Agenda
2030, por exemplo. Esses documentos apontam a relevância da inserção de
propostas com ênfase na educação para a vida.
A ONU, considerando que a educação é um elemento chave para a
sensibilização das comunidades no que se refere ao desenvolvimento sustentável,
proclamou para o período de 2005 a 2014, a Década de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, cabendo a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a responsabilidade pela implementação
da iniciativa (BRASIL, 2005).
Diretrizes expressas ao longo do documento da Década orientaram esforços
para que cada país fosse capaz de moldar as propostas apresentadas à sua
realidade e também sobre a importância da colaboração dos governos, para que as
metas propostas pela década fossem inseridas em seus respectivos planos de
ações educacionais.
De acordo com a UNESCO (2005) o objetivo global da Década foi o de
integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos
da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que
permitissem criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos.
A Década se fundamentou em uma visão de um mundo onde todos tivessem a
oportunidade de se beneficiar da educação e de aprender valores, comportamentos e
modos de vida exigidos para um futuro sustentável visando uma transformação
positiva das sociedades a nível local, regional e global. As suas dimensões
perpassaram por questões de natureza educativa, ambiental, social, econômica e
política que fossem capazes de promover melhorias e tornar os diferentes sujeitos
participativos nos processos de escolhas e tomadas de decisões (Figura 1).

Figura 1 – Dimensões da sustentabilidade (adaptado de UNESCO ETXEA).
Fonte: <http://www.unescoetxea.org>
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No Brasil, o Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA) apoiou a iniciativa da DEDS e sua implantação representou um marco para
a Educação Ambiental, por reconhecer a sua relevância para o enfrentamento da
problemática socioambiental, visto que reforça mundialmente a sustentabilidade a
partir da Educação (SECAD 2007).
Ao final do período de implementação da DEDS, a Conferência Mundial sobre
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, reuniu-se em Aichi-Nagoya, em
Novembro de 2014, visando realizar um balanço sobre as contribuições deste
programa para a promoção da sustentabilidade a nível global. Este balanço resultou
em um Relatório Final de Avaliação da Década, intitulado como: O Futuro que
Queremos: Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014).
O Relatório Final apresenta as contribuições efetivadas para a disseminação das
propostas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável onde é possível ler:
A Década ativou centenas de milhares de pessoas para reorientar a
educação em todo o mundo para um objetivo central: a de aprender a
viver e trabalhar de forma sustentável. A Década se espalhou por todos os
níveis e áreas de educação, em todas as regiões do mundo e é
amplamente considerado fundamental no apoio ao desenvolvimento
sustentável. Estratégias nacionais e internacionais que lidam com o
desenvolvimento económico, social e as dimensões ambientais do
desenvolvimento sustentável estão começando a refletir sobre a DEDS
como um componente crucial (UNESCO, 2014, p. 04).

Os resultados apresentados no relatório final (UNESCO, 2014) demonstram
que a Década incentivou a inovação pedagógica e política da educação em vários
países, incluindo mudanças curriculares, e promoção de aprendizagem para o
desenvolvimento sustentável, desde a primeira infância. É percebida através do
documento, a adoção do modelo de desenvolvimento sustentável da DEDS, em
escolas de vários países do mundo. De acordo com (UNESCO, 2014) nas escolas
em que o modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, através das
orientações referidas pela Década, os alunos vem ganhando experiências diretas de
sustentabilidade por meio de da vivencia em “Aprender fazendo”.
No início do novo milênio, líderes mundiais se reuniram na sede das Nações
Unidas, em Nova York, para discutirem uma visão ampla de combate a pobreza nas
suas múltiplas dimensões. Nesse encontro apoiado na década das grandes
conferências e encontros das Nações Unidas, foram definidos os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Esse documento apresentava oito objetivos e
dezoito metas que deveriam ser alcançadas até do ano de 2015, entre os 8 objetivos
propostos e 18 metas estabelecidas, são verificados a preocupação em se atingir o
ensino básico universal em todas as comunidades e a erradicação da pobreza e da
fome (PNUD, 2015).
Os resultados apresentados no Relatório Final de Metas do Desenvolvimento
do Milênio indicam que a concentração de esforços para atingir as metas e objetivos
propostos, a nível global, nacional, regional, e local, foram responsáveis pela
melhoria de qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. O sistema
de educação básica, nos últimos anos, demonstrou o número de crianças fora da
escola em idade escolar em todo o mundo caiu quase pela metade, para cerca de
57 milhões em 2015, contra 100 milhões em 2000 (ONU 2015).
São apresentados também no relatório os avanços significativos em termos
de acesso e rendimento escolar de crianças e jovens no Brasil. Em 2009, 95,3% da
faixa etária entre 7 e 14 anos, frequentavam o ensino fundamental. No mesmo ano,
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75% dos jovens que haviam atingido a maioridade concluíram o ensino fundamental
(BRASIL, 2015).
A pobreza extrema diminuiu significativamente ao longo das últimas duas
décadas. Em 1990, aproximadamente metade dos países em desenvolvimento vivia
com menos de US $ 1,25 por dia, essa proporção caiu para 14 por cento em 2015.
Globalmente, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu mais de
metade, passando de 1,9 bilhão em 1990 para 836 milhões em 2015 (ONU, 2015).
Todavia, também são reconhecidos pelo Relatório Final de Metas do
Desenvolvimento do Milênio, deficiências para ao alcance de algumas metas
propostas no documento, porém é verificado de uma maneira geral que os avanços
e metas alcançadas podem ser melhorados com a continuidade de esforços
individuais e coletivos. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio mostram que as
metas funcionam e que ajudaram a reduzir muitos problemas globais apontados,
mas não completamente (ONU, 2015).
Posteriormente, no ano de 2015, a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável se reuniu em Nova York, para adotar formalmente
uma nova agenda de desenvolvimento sustentável intitulada como: “Transformando
Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (ONU, 2016).
“Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a
prosperidade. Também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade” (ONU,
2016, p. 1). Tendo como propósito servir como plataforma de ação à comunidade
internacional e aos governos na promoção da prosperidade comum e do bem-estar
para todos ao longo dos próximos 15 anos (2015-2030).
A Agenda 2030 foi acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, e consiste
de uma Declaração formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e 169 metas associadas. Os ODS aprovados foram construídos sobre as
bases estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de
maneira a possibilitar a continuidade das propostas realizadas e responder aos
novos desafios. As metas e objetivos da Agenda 2030, são integrados e indivisíveis,
apresentam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento
sustentável: a econômica, a social e a ambiental (ONU, 2016).
A agenda apresenta um chamado para o deseenvolvimento de ações em
todos os países pobres, ricos e de renda média. Ela adota como verdadeira a
premissa de que a redução da pobreza se interliga com ações que promovam o
crescimento econômico e que esteja atenta às necessidades socioambientais. A
Agenda também contempla propostas relacionadas aos cuidados com as questões
de desigualdade, infraestrutura, energia, consumo, biodiversidade, oceanos e
industrialização (ONU, 2016).
A proposta está fundamentada nos tratados internacionais de direitos
humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração do
Milênio e no documento final da Cúpula Mundial de 2005. Entre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável traçados para a agenda 2030 (Figura 2), são
apresentadaes metas para assegurar a educação inclusiva e equitativa de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
todos (Figura 3).

62

Figura 2 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem implementados durante o
período de 2016 a 2030.
Fonte: Adaptado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2016.

Figura 3 – Metas para assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Fonte: Adaptado do texto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2016).

Dessa forma, torna-se possível reconhecer os esforços das Nações Unidas
para potencializar os programas e as ações educacionais existentes. Todavia, são
necessárias ações para promover a associação entre o discurso da sustentabilidade
e o conhecimento pedagógico, como os cursos de formação continuada para
professores que se encontram em sala de aula, por exemplo.
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Assim, a partir do reconhecimento sobre o papel da escola para potencializar
os programas e ações educacionais, é de grande importância que os professores
apresentem as competências necessárias para despertar em seus alunos a
sensibilização necessária para se alcançar as mudanças esperadas (POLLI;
SIGNORINI, 2012), uma vez que se acredita que a educação formal, mesmo não
sendo a única responsável, apresenta grande propriedade para promover essas
discussões (JACOBI, 2003).
Nessa perspectiva, o professor deve adequar as propostas que pretende
desenvolver em sala de aula, de maneira a tornar a aprendizagem significativa para
o aluno. Deve existir uma profunda relação entre a teoria e a prática, para que se
estabeleça uma reflexão crítica sobre o que se ensina e se aprende e essa reflexão
é necessária para que a teoria não se torne sem sentido e a prática uma mera
atividade de repetição (FREIRE, 1996).
Nessa atividade de reflexão crítica, originada a partir de suas vivências e
compartilhamento de ideias com outros docentes, o professor será capaz de
perceber a necessidade de reavaliar os seus conceitos para modificar as suas
concepções e práticas metodológicas através de discussões compartilhadas com
outros professores, contextualizando o conteúdo e apresentando propostas que
busquem uma melhor qualidade de vida.
Esse cuidado em reavaliar continuamente a sua prática é necessário ao
professor, para que se evite a dissociação existente entre o conhecimento teórico e o
conhecimento metodológico (LIBÂNEO; 2015). Para que essa associação entre a teoria
e prática aconteça se faz necessário que os professores tenham acesso a processos de
formação, que possibilite a construção de conceitos, que muitas vezes se encontram
atreladas a concepções alternativas, comprometendo a qualidade do ensino.
Percebe-se, assim, a urgente necessidade de uma alfabetização científica que
seja capaz de formar sujeitos que compreendam um problema, que possam discuti-los
e encontrar possíveis caminhos para resolvê-los (PRAIA et. al., 2007). Nessa
perspectiva, os conhecimentos advindos da Educação para a Sustentabilidade devem
ser práticos e permitir em sua essência a sua utilização em diversas situações, de
maneira que esse conhecimento se torne significativo para o aluno.
Essas propostas não devem estar restritas a somente uma ou outra dimensão
da sustentabilidade, mas sim voltadas para uma análise crítica acerca da relação do
homem, organizado em sociedade com a natureza, objetivando evitar os discursos
tradicionalistas, muito presentes no processo de formação de professores
(OLIVEIRA, 2004; DÍAZ, 2002).
Para a consolidação da proposta de inserção da Educação para a
sustentabilidade nos espaços escolares, é preciso que propostas desafiadoras, como
as que estão presentes nos PCN, no PNE e mesmo nas diretrizes da BNCC,
acompanhadas de reformas que valorizem a autonomia do professor em sala de aula,
incluindo o seu espaço/tempo para ministrar os conteúdos em sala de aula.
Paralelamente, espera-se que o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação. Em parceria com profissionais da área, que se formulem e
implantem instrumentos diversos de políticas públicas que tornem essas diretrizes
presentes no dia a dia da comunidade escolar na perspectiva de uma aprendizagem
mais significativa e contextualizada com as diferentes realidades sociais.
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CONCLUSÃO
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável no espaço escolar ganha
sinais de reconhecimento no seu papel de enfrentamento da problemática
socioambiental, na medida em que reforça mundialmente a sustentabilidade a partir
da Educação.
As orientações definidas por documentos norteadores da educação brasileira e
por documentos internacionais promulgados pela Organização das Nações Unidas,
como a Década da Educação para o Desenvolvimento, Objetivos do Milênio e Agenda
2030, reafirmam a necessidade de inserção da temática sustentabilidade em sala de
aula, chamando a atenção de educadores e educandos para a urgente necessidade de
uma educação que seja aplicável na vida, atribuindo um novo formato às maneiras
como os conteúdos vinham e vêm ainda sendo abordados em sala de aula.
Referenciada desde a década de 1990 em documentos de caráter
educacional, a sustentabilidade vinha sendo apontada, como proposto pelos PCN,
PNE e pelo documento preliminar da BNCC, de maneira a ser trabalhada em todas
as áreas do conhecimento, de forma transversal, dialogada e interdisciplinar. A
transversalidade proposta permitia a troca de saberes entre diferentes áreas de
conhecimento diferentes, resultando em competências e habilidades diferenciadas.
Apesar dos esforços, a proposta da inserção dessa temática não obteve êxito de
maneira a consolidar-se efetivamente nos espaços escolares brasileiros.
O documento final da BNCC, consolidado durante o ano 2017, mesmo que
apoiado por documentos de referência, como o PNE, teve seu caráter fortemente
influenciado pelas políticas públicas educacionais vigentes, não contemplando em seu
corpo preceitos verdadeiramente fundamentados na sustentabilidade e em outros
temas transversais que pudessem ser postos em práticas pelas diferentes realidades
escolares. O documento final revela uma tendência de abordar a temática
Sustentabilidade de maneira superficial e pontual para determinadas áreas do
conhecimento, não deixando clara a forma como o professor deve inseri-la nos
conteúdos. O documento final da BNCC mostra uma proposta extremamente
conteudista, em que são priorizados conteúdos de maneira exacerbada, advindos dos
denominados “objetos do conhecimento” e habilidades esperadas para cada segmento.
Dessa maneira, a Sustentabilidade se encontra idealizada, mas pouco discutida
sobre como ser posta em prática nos espaços escolares brasileiros e por mais
contraditório que pareça ser, mesmo estando presente em tantos outros documentos de
referência nacional e global, a temática Sustentabilidade parece não receber o apoio
necessário, no Brasil, para que se consiga promover as mudanças esperadas na
sociedade. O que vem sendo de fato posto em prática, pelos sistemas educacionais
brasileiros, são propostas emblocadas, prontas para serem colocadas em prática, sem
respeitar as regionalizações, e os diferentes contextos sociais apresentados pelas
escolas: a temática da sustentabilidade parece não ter espaço para ser trabalhada,
diante da demanda de tantos conteúdos curriculares que devem ser cumpridos.
Para reverter esse quadro é preciso respeitar o espaço/ tempo do professor
em sala de aula para que o ensino se torne significativo e a aprendizagem realmente
aconteça e torne os sujeitos capazes de poder intervir e optar em suas escolhas. É
preciso dar significado ao processo de ensino, fazendo perceber que a demanda de
conteúdos não é capaz de garantir a aprendizagem do aluno, ao contrário, muitas
vezes limita a capacidade do professor e impõe ao aluno estudar conteúdos que se
tornam demasiados dentro de uma proposta de ensino básico.
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Essa ressignificação só fará sentido se vier acompanhada de restruturações
em termos de politicas públicas, que sejam capazes de proporcionar condições para
que o professor tenha mais autonomia e condições de trabalho, de maneira que
possa aliar as propostas presentes nos documentos de referência educacionais à
sua realidade, proporcionando melhoria para a qualidade de vida dos alunos e de
sua comunidade escolar.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve ser entendida nos
espaços escolares como uma possibilidade de compreender os problemas
socioambientais existentes, a nível local, regional e global, possibilitando a escolha e
o desenvolvimento de propostas que promovam melhorias participativas e
conquistas sócias, econômicas e políticas a partir do entendimento das causas que
dão origem aos seus problemas.
As discussões geradas nos espaços escolares advindos da inserção da
Educação para a Sustentabilidade devem estar orientadas para a capacidade que os
sujeitos possuem de desenvolverem novas formas de pensar e agir, individual e
coletivamente, e que favoreçam caminhos que possibilitem a continuidade de vida
na terra e também alternativas que possibilitem a uma melhor distribuição e partilha
de recursos, diminuindo as discrepantes desigualdades existentes no nosso país.
Necessariamente, maiores esforços serão demandados no sentido de
divulgação de objetivos e disseminação de propostas que possam ser trabalhadas e
discutidas em sala de aula pelos professores. Essas discussões, certamente, podem
contar com o apoio, advindo de cursos de formação para professores. Além disso, é
imprescindível não restringir a questão a uma disciplina, mas possibilitar que o seu
processo de aprendizagem aconteça de forma ampla, através de interconexões com
todos os componentes curriculares.
Este é o grande desafio para a inserção da Educação para a Sustentabilidade
nos espaços escolares. Como alcançar essa inserção? Como ajudar os professores
a nortearem esse processo? Certamente são necessárias ações conjuntas que
apresentem propostas diretivas para a realidade de cada ambiente escolar,
contemplando propostas para o alcance de seus reais interesses e necessidades.
Estas propostas devem orientar-se de maneira que se apresente numa perspectiva
inclusiva, em que todos tenham direito de aprender e de melhorar a sua qualidade
de vida a partir da educação. Para tal, precisa estar articulada a um conjunto de
restruturações políticas e ações, no âmbito federal, estadual e municipal. Esses
ajustes devem permitir a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos
quais a sustentabilidade se organiza, de maneira a controlar os obstáculos que
impedem o seu desenvolvimento em todas as dimensões.
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RESUMO: A educação para o desenvolvimento sustentável pode ser entendida como uma
proposta para a minimização de muitos problemas aos quais as comunidades escolares
também estão submetidas. Nesta pesquisa foram abordadas as concepções de professores
acerca dos desafios para a inserção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável em
escolas localizadas em Área de vulnerabilidade socioambiental. Um questionário foi aplicado
a 54 professores atuantes em três escolas públicas de um município do nordeste brasileiro
(Natal, RN) para avaliar as dificuldades em implantar a educação para a sustentabilidade na
prática docente. A pesquisa revelou que um dos empecilhos é a escassa ou ausente abordagem
desse tema nos materiais didáticos utilizados e na formação dos professores. Os professores
indicaram que são necessárias ações para promover a associação entre o discurso da
sustentabilidade e o conhecimento pedagógico, a partir de cursos de formação continuada.
PALAVRAS-CHAVE: concepção de professores, ensino de ciências, sustentabilidade.
OBJETIVO: O propósito deste trabalho foi identificar as principais dificuldades de
professores em ministrar o tema do Desenvolvimento Sustentável em escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade socioambiental.
MARCO TEÓRICO
Um dos desafios dos programas de educação no século XXI é tornar a escola um local
participativo, onde se possa (re) aprender através das diferentes leituras do contexto mundial e
interpretações dos sujeitos. Nessa perspectiva, faz-se necessário inserir o tema do
conhecimento, do saber aprender, do saber conhecer e das metodologias empregadas no
ambiente escolar, possibilitando traçar um perfil da realidade em que a comunidade escolar se
encontra, para que, dessa forma, a escola seja capaz de propor atividades aplicáveis e que
promovam melhorias para todos aqueles com ela envolvidos.
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) se apresenta como um elemento
chave para tornar a educação mais relevante para o desenvolvimento social e para o
enfrentamento dos desafios das sociedades. Por promover diferentes abordagens a EDS
equilibra-se entre os pilares da sustentabilidade, quais sejam: ambiental, social e econômico,
não estando baseada apenas em aspectos ambientais (CAMPELLO, 2016). Deste modo, a
EDS se constitui como um chamado para um processo de reorientação de políticas, programas
e ações educacionais já existentes, para que possam desempenhar um papel determinante na
construção de um planeta sustentável (BRASIL, 2005).
Em espaços educacionais localizados em área de vulnerabilidade socioambiental, a
sustentabilidade deve ser orientada como tema interdisciplinar, fazendo parte dos currículos
das mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando a inserção de temas que objetivam a
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aplicação de conceitos dentro da realidade em que os sujeitos envolvidos se inserem e
colaborando em suas tomadas de decisões e melhoria de qualidade de vida.
Esse reconhecimento sobre a importância do espaço educacional para o alcance de uma
Educação voltada à sustentabilidade ganhou relevância a partir Conferência Internacional
Rio/92, onde representantes de mais de 170 países assinaram tratados que ressaltavam a
importância do ambiente para o alcance de um planeta justo e equilibrado, a partir do
desenvolvimento de ações desenvolvidas a nível local, nacional e global. (BRASIL, 2012).
Em vista disso, é necessário pensar a escola como a continuidade do lugar em que se vive e
onde se aprende a exercer a cidadania tanto dentro como fora dela (BRITO, 2014). Para atender a
essa necessidade é importante estar atento à formação de professores reflexivos e criativos, com
capacidade de discutir problemas locais e apresentar um olhar atento às diferentes dimensões que
compõem a sustentabilidade. Vasconcelos e Lima (2010) a esse respeito apresentam que:
Professores de ciências são elementos-chave nas mudanças dos indicadores negativos do nosso ensino:
além de trabalharem o conteúdo, atuam ativamente como mediadores no processo de inclusão científica e
tecnológica dos cidadãos, contribuindo para aproximar as ciências do cotidiano do estudante
(VASCONCELOS; LIMA, 2010, p. 324).

Dessa maneira, a EDS orienta para que o professor se torne capaz de perceber as relações entre
os diferentes componentes curriculares, enfatizando uma formação contextualizada em contexto
local e global, buscando entender a necessidade de enfrentar a lógica da exclusão e das
desigualdades (JACOBI, 2003). Para o alcance de uma proposta voltada à sustentabilidade é preciso
que conteúdos e abordagens metodológicas estejam articulados com as diversas realidades. Só
assim esse conhecimento poderá ter significado e ser capaz de promover as mudanças esperadas.
Nesse sentido, propostas centradas no tema da sustentabilidade reforçam a necessidade de temas
transversais dentro do ambiente escolar, como alguns propostos na Agenda 2030 – ONU.
A agenda proposta pela Cúpula das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável
aponta para o estabelecimento de metas voltadas à sustentabilidade que devem ser alcançadas
durante o período 2015-2030 (BRASIL, 2016). Reforça a necessidade do espaço escolar se
constituir como um local de sensibilização dos sujeitos, com uma proposta educativa
comprometida com a formação integral do indivíduo, motivando os alunos através da (re)
construção de conceitos e mudanças de hábitos. Entre os 17 objetivos propostos pela Agenda
2030 (Figura 1), o objetivo de número 4 é apresentado no documento como sendo prioritário:
“Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos” (BRASIL, 2016, p. 15).

Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem implementados
durante o período de 2016 a 2030.
Fonte: Adaptado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2016.
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Todavia, para que o professor possa mediar o processo de educação com base na Educação
para a Sustentabilidade é preciso compreender os princípios do desenvolvimento sustentável.
Assim, o Relatório Final de Avaliação da Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (UNESCO, 2014) orienta que sejam desenvolvidos programas para formação de
professores em EDS, para que estes se sintam encorajados a (re) definirem as suas práticas
pedagógicas, de maneira que possam contribuir para a divulgação e efetivação das propostas
com ênfase no desenvolvimento sustentável.
Essa necessidade de formação orientada para a EDS se justifica na medida em que
passamos a perceber que, neste início de século, a sociedade não pode permanecer com
professores com percepções omissas, tolas e afastadas de uma perspectiva global sobre
educação para a sustentabilidade (FIGUEIREDO, 2006). Essa proposta de inserção de EDS
nos currículos escolares precisa efetivar-se transpondo as barreiras presentes nos currículos
tradicionais, de modo a alcançar níveis crescentes de contextualização. É preciso repensar o
papel do professor e as suas práticas em sala de aula para que a escola desempenhe a sua real
função, de maneira particular em áreas de condições socioambientais frágeis, porque, nesses
espaços, estão instaladas situações de insustentabilidade que precisam ser combatidas.
METODOLOGIA
A pesquisa se desenvolveu em uma abordagem qualitativa e quantitativa. Nesta seção, são
apresentados aspectos metodológicos referentes à delimitação dos sujeitos envolvidos, do
instrumento de coleta de dados e análises.
Participaram da pesquisa 54 professores de três escolas públicas da cidade do Natal, no
Estado do Rio Grande do Norte – Brasil, localizadas em área de risco e de vulnerabilidade
socioambiental, selecionadas de acordo com o relatório do Plano Municipal de Redução de
Riscos da Cidade de Natal/2008. O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário
contendo 4 questões, sendo uma questão aberta e três questões fechadas que se relacionam aos
desafios enfrentados pelo professor em relação às dificuldades de inserção de temas
relacionados a sustentabilidade no espaço escolar e aos documentos utilizados pelos
professores como norteadores para a inserção de propostas relativas a sustentabilidade em sala
de aula. As questões contidas no questionário e aplicadas com os professores encontram-se
expressas no Quadro 1.
Quadro 1 – Questões abertas e fechadas contidas no questionário aplicado com os professores.
- Em sua prática docente, existe a preocupação em abordar aspectos relacionados à sustentabilidade ao
longo dos conteúdos?
( ) Sim
( ) Não
- Em caso positivo você poderia exemplificar em qual conteúdo e como ele foi desenvolvido?
- Quais os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar temas relacionados à sustentabilidade em
sala de aula?
- Que documentos você utiliza como norteador para a inserção de propostas relativas à
sustentabilidade, em sala de aula?

As respostas discursivas emitidas pelos professores foram avaliadas com base na Técnica
de Elaboração e Análise de Unidades de Significado, proposta por Moreira, Simões e Porto
(2005), conforme é mostrada na Figura 2.
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Figura 2 – Etapas da técnica de elaboração e análise de unidades de significado.

As categorias de análise a respeito das concepçoes dos professores foram elaboradas após a
leitura das respostas dos questionários. A análise quantitativa se deu pela contagem dos
números de respostas por categoria emergente e cálculos das respectivas frequências.
RESULTADOS
São apresentadas as respostas às quatro questões que tratam da inserção do tema EDS em
sala de aula, das situações em que o professor faz uso do tema sustentabilidade, dos desafios
verificados pelos professores para a inserção do tema em sala de aula e dos principais
documentos utilizados pelos professores como norteadores de sua prática educativa.
As análises das respostas indicaram que 90,74% dos professores participantes apresentam a
preocupação em inserir propostas voltadas à EDS ao desenvolverem os conteúdos (Quadro 2).
Quadro 2 – Preocupação em abordar aspectos relacionados à sustentabilidade ao longo dos conteúdos.
Preocupação em abordar aspectos relacionados à sustentabilidade ao longo dos conteúdos. Número Total=54
Sim
49
Não
5

%
90,74
9,26

Também se verificou que essa abordagem ocorre, na maioria das vezes (31,5%),
estabelecendo relação entre a sustentabilidade e práticas educativas, e que 29,6% dos
professores “limitam” a inserção da abordagem em EDS à presença do tema nos materiais
didáticos utilizados em sala de aula (Quadro 3).
Quadro 3 – Uso de abordagens voltadas à sustentabilidade.
Situações de abordagem
Quando o conteúdo se encontra presente no livro didático
Ao ministrar conteúdos da Ecologia
Ao tratar de questões relacionadas a ética em sala de aula
Quando desenvolve ações e práticas educativas
Ao abordar Problemas socioambientais
Quando desenvolve Projetos

Número Total=54
16
08
02
17
05
06

%
29,6
14,8
3,70
31,5
9,3
11,1

Isso indica a importância que deve ser atribuída ao processo de escolha do material
didático utilizado pelo professor. Essa seleção deve partir do princípio de que o livro didático
deve ser usado como ferramenta de apoio no processo de ensino/aprendizagem constituindose como um instrumento totalmente vinculado ao plano de ensino do professor e não como
um meio de ensino em si próprio. A este respeito Bizzo (2007, p. 66) ressalta que “cabe ao
professor selecionar o melhor material disponível diante de sua realidade. Sua utilização deve
ser feita de maneira que possa constituir um apoio efetivo [...]”.
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A maioria dos professores (88,9%) é capaz de perceber as relações existentes entre os
conteúdos ministrados em sala com a sustentabilidade (Quadro 4), todavia as respostas
indicam que um dos grandes empecilhos a esta abordagem é a escassa ou ausente abordagem
do tema nos materiais didáticos utilizados pelos professores (59,26%).
Quadro 4. Desafios enfrentados ao desenvolver temas relacionados à sustentabilidade em sala de aula.
Maiores desafios identificados
Não percebo a relação deste tema com os conteúdos
Não encontro textos que possa trabalhar em sala com os meus alunos
Os alunos não sentem interesse em estudar temas relacionados ao meio ambiente
Os materiais didáticos que utilizo não fazem referência à sustentabilidade
Não sinto dificuldade em trabalhar esse tema

Número Total=54
06
02
04
32
10

%
11,1
3,70
7,40
59,26
18,52

Quanto aos documentos utilizados pelos professores como norteadores do processo de
inserção de propostas direcionadas a sustentabilidade em sala de aula, 50% deles indicou que
se orientavam pelo livro didático, enquanto apenas 33,33% atribuíram aos Paramentos
Curriculares Nacionais a função de norteador no processo de inserção (Quadro 5).
Quadro 5 – Documentos norteadores para a inserção de propostas voltadas à sustentabilidade em
sala de aula.
Documentos citados
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Projeto Politico Pedagógico Escolar
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Orientações do Livro didático

Número Total=54
18
08
01
27

%
33,33
14,81
18,51
50,0

CONCLUSÕES
Para a disseminação da educação para a sustentabilidade, é imprescindível não restringi-la
a um componente do currículo, e tampouco vale a pena inseri-la no contexto de sala de aula,
orientando-se, apenas, na presença ou ausência do tema no livro didático. É fundamental
possibilitar que a escola, consciente de seu papel social, esteja pautada na necessidade de
informar e motivar seus alunos a adotarem uma postura ética e participativa nos processos de
decisão. À vista disso será possível intervir de maneira positiva para garantir o apoio
necessário às mudanças para um mundo mais sustentável, o que se torna fundamental, de
modo especial, em escolas situadas em áreas de risco socioambiental, em que os estudantes já
se encontram uma situação social vulnerável.
São necessárias ações que promovam a associação entre o discurso da sustentabilidade e o
conhecimento pedagógico, aliados à prática docente, e este estudo revelou que um dos
empecilhos para isso é a falta de abordagem desse tema nos materiais didáticos utilizados e na
formação continuada dos professores.
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Título: Concepções de professores sobre a importância da educação para o
desenvolvimento sustentável em escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade
socioambiental
Conceptions of teachers on the importance of education for sustainable development
in schools located in an area of socio-environmental vulnerability
Autores: Luciana Araújo Montenegro1; Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 2
Resumen: La Educación para el Desarrollo Sostenible es una propuesta para la
reorientación de políticas, programas y actividades educativas. En este contexto, se
objetivó con esta investigación evaluar las concepciones de profesores acerca del
concepto de sustentabilidad y sus contribuciones, así como los principales factores
responsables por la vulnerabilidad socioambiental. Para ello se aplicó un cuestionario
con 54 profesores en ejercicio en tres escuelas públicas ubicadas en la ciudad de
Natal, en el Estado de Rio Grande do Norte - Brasil. La investigación reveló que la
mayoría de los profesores relaciona el término sustentabilidad a las acciones de
preservación y conservación ambiental, reduciendo la sostenibilidad a una dimensión
exclusivamente ambientalista. Se verificó también que más de la mitad de los
profesores participantes creen que la vulnerabilidad socioambiental de un área es
consecuencia de la falta de compromiso político con el medio ambiente sin tener en
cuenta aspectos de naturaleza económica y social que caracterizan esas áreas. Estos
resultados demostraron que son necesarios mayores esfuerzos, en el sentido de la
divulgación de objetivos, elaboración y diseminación de propuestas en Educación para
la Sustentabilidad que puedan ser trabajadas y discutidas en el aula, de manera que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la comunidad escuela.
Palabras clave: Concepción de profesores. Espacio Escolar. Educación para el
Desarrollo Sostenible.
Abstract: Education for Sustainable Development is a proposal for the reorientation
of educational policies, programs and activities. In this context, the objective of this
research was to evaluate teachers' conceptions about the concept of sustainability
and its contributions, as well as the main factors responsible for socio-environmental
vulnerability. For this purpose a questionnaire was applied with 54 teachers in
exercise in three public schools located in the city of Natal, in the State of Rio Grande
do Norte – Brazil. The research revealed that most teachers relate the term
sustainability to actions of environmental preservation and conservation, reducing
sustainability to an exclusively environmentalist dimension. It was also verified that
more than half of participating teachers believe that the socio-environmental
vulnerability of an area is due to the lack of political commitment to the environment
without taking into account economic and social aspects that characterize these
areas. These results demonstrated that greater efforts are needed in order to
disseminate objectives, elaboration and dissemination of proposals in Education for
Sustainability that can be worked and discussed in the classroom, in a way that
contributes to the improvement of the quality of life of the community school
Keywords: Teacher Conception. School Space. Education for Sustainable
Development.
1
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INTRODUÇÃO
A escola deve ser entendida como um local participativo, onde se possa (re)
aprender através das diferentes leituras de mundo e interpretações dos sujeitos. Nessa
perspectiva, um dos desafios dos programas de educação no século XXI é tornar o
espaço escolar um local voltado ao conhecimento, ao saber aprender, ao saber
conhecer e as metodologias diferenciadas que possam ser empregadas no ambiente
escolar. Esse espaço deve estar atento para que se possa traçar o perfil da realidade
em que a comunidade escolar se encontra e, dessa forma, ser capaz de propor
atividades aplicáveis e que promovam melhorias para todos os envolvidos.
Com o intuito de alcançar uma educação comprometida com a qualidade de vida
de crianças e adolescentes, a educação brasileira vem reforçando a necessidade de
inserir a temática da sustentabilidade nos espaços escolares, de maneira mais
abrangente e transversal. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
o Plano Nacional de Educação (PNE) e o documento preliminar da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) – ainda que de forma tímida para anos iniciais do ensino
fundamental - assumem como proposito tornar os espaços escolares um local capaz de
fomentar mudanças e comportamentos comprometidos com a construção de relações
mais sustentáveis dos sujeitos entre si e com o planeta.
Orientações apontadas pelos PCN (Brasil, 1988) sinalizam o modo como a
educação pode influenciar as pessoas a interagirem com o outro e com o meio
ambiente, desenvolvendo a sua capacidade de entender os problemas globais, suas
causas e implicações dependentes de fatores sociais, econômicos, tecnológicos,
culturais e ambientais.
Nesse mesmo direcionamento, recomendações apontadas no PNE, 2014/2024
determinam diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira onde
são encontradas propostas direcionadas a garantia do acesso, à universalização do
ensino obrigatório e à ampliação das oportunidades educacionais (Brasil, 2014).
Visando consolidar as propostas apresentadas no PNE, diretrizes apresentadas no
documento preliminar da BNCC vêm se constituindo como um avanço para a
promoção da educação brasileira, sendo resultante de um amplo processo de debates
e negociações com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade
brasileira em geral, orientando os sistemas de ensino em suas propostas curriculares
(Brasil, 2016).
Propostas a nível global, centradas em temas relacionados à qualidade de vida e
meio ambiente, reforçam a necessidade de se trabalhar com temas transversais dentro
do ambiente escolar, como a sustentabilidade, por exemplo. Neste sentido, a
Organização das Nações Unidas (ONU) considerando o importante papel da educação
para a implantação de uma educação baseada no desenvolvimento sustentável, propôs
a Década de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), que esteve em
vigor durante o período 2005 a 2014, contando com o apoio da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para liderar a sua
implantação (UNESCO, 2005).
A Década foi construída como uma proposta que alcançou níveis globais de
ação, onde os governos, organizações internacionais, sociedade civil, o setor
privado e comunidades puderam demonstrar seu compromisso em aprender a viver
de maneira sustentável (UNESCO, 2014). A proposta da DEDS se fundamentou em
uma visão de mundo onde todos pudessem ter a oportunidade de se beneficiar da
educação e de aprender valores, comportamentos e modos de vida exigidos para a
construção de um futuro sustentável.
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Dessa maneira, entende-se que a Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS) se apresenta como um elemento chave para tornar a educação
mais relevante para o desenvolvimento social e para o enfrentamento dos desafios
das sociedades. Por apresentar diferentes abordagens a EDS equilibra-se entre os
pilares da sustentabilidade, quais sejam: ambiental, social e econômico, e não
apenas baseada nas ciências ambientais (Campello, 2016). Deste modo, a EDS se
constitui como um chamado para um processo de reorientação de políticas,
programas e ações educacionais já existentes, para que possam desempenhar um
papel determinante na construção de um planeta sustentável (BRASIL, 2005).
Propostas orientadas pela Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2015, propuseram a adoção de uma
agenda de desenvolvimento sustentável intitulada como: “Transformando Nosso
Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (ONU, 2016). A
agenda reforça a necessidade do espaço escolar se constituir como um local de
sensibilização dos sujeitos, com uma proposta educativa comprometida com a
formação integral do indivíduo, motivando os alunos através da (re) construção de
conceitos e mudanças de hábitos.
Entre os 17 objetivos propostos pela Agenda 2030 (Figura 1), o objetivo de
número 4 é apresentado no documento como sendo prioritário: “Assegurar a
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos” (Brasil, 2016, p. 15).

Figura 1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem
implementados durante o período de 2016 a 2030. Fonte: Adaptado do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2016.

Para que a inserção da Educação para a Sustentabilidade aconteça de fato é
preciso que o professor possa compreender os princípios do desenvolvimento
sustentável. Essa orientação vem sendo sinalizada pelo Relatório Final de Avaliação
da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2014) em
que é orientado que sejam desenvolvidos programas para formação de professores
em EDS, para que estes se sintam encorajados a (re) definirem as suas práticas
pedagógicas, de maneira que possam contribuir para a divulgação e efetivação das
propostas com ênfase no desenvolvimento sustentável.
Este artigo tem como propósito identificar as concepções de professores de
Ciências em relação ao conceito de sustentabilidade e vulnerabilidade
socioambiental e também a percepção que estes apresentam em relação à
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importância da EDS para a redução da vulnerabilidade socioambiental de escolas
localizadas em área de vulnerabilidade socioambiental.
METODOLOGIA
A pesquisa se desenvolveu em uma abordagem qualitativa e quantitativa.
Nesta seção, são apresentados aspectos metodológicos referentes à delimitação
dos sujeitos envolvidos e do instrumento de coleta de dados e suas análises.
Os participantes da pesquisa
Participam da pesquisa 54 professores de três escolas públicas da cidade do
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte – Brasil, localizadas em área de vulnerabilidade
socioambiental. As escolas foram selecionadas de acordo com o relatório do Plano
Municipal de Redução de Riscos da Cidade do Natal, que apresenta o
mapeamento das áreas da cidade, hierarquizadas por nível de criticidade,
abrangendo as áreas localizadas em encostas susceptíveis a desmoronamentos
ou inundações, ou em outras áreas que se mostrem inadequadas para real e
completa inserção social.
O instrumento utilizado na pesquisa
O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário contendo diversos
aspectos relacionados com o desenvolvimento sustentável. Entretanto, para este artigo
foram selecionadas somente três questões abertas que se relacionam com a
compreensão de conceitos sobre sustentabilidade, o entendimento sobre os principais
fatores responsáveis pela vulnerabilidade socioambiental e a percepção dos
professores sobre a contribuição da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no
espaço escolar. As três questões abertas contidas no questionário e aplicadas com os
professores foram analisadas e encontram-se expressas no Quadro 1.
Quadro 1. Perguntas contidas no questionário aplicado com professores.
− O que você entende por sustentabilidade?
− Para você quais são os principais fatores responsáveis pela vulnerabilidade
socioambiental?
− De que maneira você acredita que a inserção da temática sustentabilidade pode contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos alunos? Aponte exemplos.

A análise dos questionários aplicados
As respostas emitidas pelos professores serão analisadas com base na
Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado, proposta por Moreira,
Simões e Porto (2005), conforme esquema apresentado na Figura 2.
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Figura 2. Etapas da análise com base na técnica de elaboração e análise de
unidades de significado.

Do ponto de vista quantitativo, a análise envolveu a simples contagem dos
números de respostas por categoria emergente e cálculos das respectivas
frequências e percentagens.
As categorias de análise a respeito das concepções dos professores acerca
das questões elencadas, que são apresentadas nos Resultados, foram elaboradas
após a leitura das respostas e seguem a ordem das perguntas do questionário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção se organiza em três subseções relacionadas com as questões
aplicadas, que correspondem à compreensão de conceitos sobre sustentabilidade, o
entendimento sobre o termo vulnerabilidade socioambiental e a percepção dos
professores sobre a contribuição da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
no espaço escolar.
Compreensão do termo sustentabilidade
As respostas dos professores em relação ao entendimento a respeito do termo
sustentabilidade foram agrupadas em cinco categorias (Quadro 2).
Quadro 2. Sobre a concepção do termo sustentabilidade.
O entendimento sobre o termo sustentabilidade
Desenvolvimento de ações direcionadas a preservação e conservação
ambiental
Utilização dos recursos sem comprometer a sua disponibilidade para as
gerações futuras
Reaproveitamento de materiais
Possibilidade de tirar o sustento do ambiente
Desenvolvimento com equilíbrio social e ambiental

N=54

%

18

33,3

15

27,8

09
06
06

16,7
11,1
11,1

Percebeu-se que a maioria dos professores relaciona o termo
sustentabilidade a ações de preservação e conservação ambiental, reduzindo a
sustentabilidade a uma dimensão exclusivamente ambientalista, não levando em
consideração as outras dimensões inerentes à sustentabilidade e a estreita relação
existente entre o ambiente, a qualidade de vida e a equidade social humana. Esses
resultados são semelhantes aos verificados por Araújo & Pedrosa (2014), em uma
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pesquisa realizada com futuros professores, estudantes do curso de licenciatura em
ciências biológicas de uma universidade do nordeste brasileiro. As autoras
identificaram em sua pesquisa, uma visão vaga e imprecisa dos alunos em relação
ao conceito de sustentabilidade, estando ausente na maioria das vezes a inserção
das dimensões sociais e econômicas em seus conceitos.
Compreensão sobre principais fatores responsáveis pela vulnerabilidade
socioambiental
As respostas dos professores em relação à questão número 2 foram agrupadas em
04 categorias (Quadro 3).
Quadro 3. Concepção dos professores sobre as causas que dão origem a vulnerabilidade
socioambiental.
Causas de origem
N=54
%
Falta de compromisso político com o meio ambiente
27
50,00
Ocupação de espaços localizados em áreas de risco e sujeitos a
12
22,22
desastres ambientais
Descaso com que são tratados os sujeitos mais vulneráveis, que
precisam de atenção especial aos compromissos sociais, e ambientais
9
16,66
necessários a uma sociedade.
Uso irracional dos recursos
6
11,11

Os resultados demonstram que a maioria dos professores acredita que a
vulnerabilidade socioambiental de uma área é decorrente da falta de compromisso
político com o meio ambiente sem levar em conta aspectos de natureza econômica e
social que caracterizam essas áreas. Essa concepção deixa de levar em consideração
que condições de vulnerabilidade resultam de processos sociais e mudanças
ambientais, que combinam os processos sociais relacionados à precariedade das
condições de vida e proteção social, as mudanças ambientais (Freitas, 2012).
Concepção sobre a importância da inserção da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável em espaços escolares localizados em área de
risco e vulnerabilidade socioambiental.
As respostas dos professores em relação à questão número 3 foram agrupadas em
03 categorias (Quadro 4).
Quadro 4. Concepção sobre a importância da educação para o desenvolvimento
sustentável em espaços escolares.
Importância da inserção da educação para o desenvolvimento
N=54
%
sustentável no espaço escolar
Desenvolver nos alunos e na comunidade o senso de responsabilidade
ambiental e mudanças de atitudes em relação a conservação e a
31
57,40
preservação dos recursos naturais.
Promover nos alunos o desenvolvimento do senso crítico e a tomada
de decisões em relação a aspectos sociais e ambientais a partir
15
27,78
contextualização dos conteúdos com a realidade da comunidade
escolar
Compreensão sobre aspectos da natureza
08
14,81
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Foi verificado que mais da metade dos professores consideram como sendo a
principal contribuição da Educação para o Desenvolvimento Sustentável nos
espaços escolares, a capacidade que o tema oferece de gerar discussões a cerca
de conceitos relacionados à responsabilidade ambiental, e que contribuam com a
sensibilização dos alunos e da comunidade escolar para mudanças de atitudes em
relação à conservação e à preservação dos recursos naturais. Foi verificado também
que uma parcela significativa dos professores entrevistados percebe que a inserção
de temas baseados na sustentabilidade podem promover nos alunos o
desenvolvimento do senso crítico e a tomada de decisões em relação a aspectos
sociais e ambientais, a partir contextualização dos conteúdos com a realidade da
comunidade em que se encontram inseridos.
Os resultados verificados demonstraram que mesmo de uma maneira ainda
muito discreta, a abordagem de uma educação para a sustentabilidade vem
conseguindo fazer parte dos currículos escolares como uma proposta positiva para o
enfrentamento de diversas questões locais. Esses resultados vão ao encontro dos
propósitos da UNESCO (2014), em que está presente uma alternativa para se
buscar melhorias para as comunidades mais vulneráveis e propiciar mais e melhor
educação (UNESCO, 2014). A escola pode, assim, contribuir por meio da adoção de
práticas em EDS, para a redução dos impactos que afetam as comunidades,
proporcionando melhorias na qualidade de suas vidas (Araújo & Pedrosa, 2014) e
fomentando a ação cidadã.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola como local de formação de opiniões deve ser entendida como um
instrumento capaz de potencializar valores subjetivos à Educação para o
Desenvolvimento Sustentável e possibilitar em seus espaços, discussões que sejam
promotoras desses valores além de garantir a participação dos sujeitos e conquistas
sociais, econômicas e políticas a partir do entendimento das causas que dão origem
aos seus problemas.
Dessa forma, a introdução da EDS nos espaços escolares poderá contribuir
com a busca de novas formas de pensar e agir, individual e coletivamente, buscando
alternativas que possibilitem a continuidade da vida na terra com qualidade, e
caminhos favoreçam a redução das discrepantes desigualdades existentes.
Certamente maiores esforços são necessários no sentido da divulgação de
objetivos e disseminação de propostas que possam ser trabalhadas e discutidas em
sala de aula pelos professores. Estas discussões, certamente, podem contar com o
apoio, advindo de cursos de formação para professores. Além disso, é
imprescindível não restringir a questão a uma disciplina, mas possibilitar que o seu
processo de aprendizagem aconteça de forma ampla, através de interconexões com
outros componentes curriculares.
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Resumo:
Este artigo tem como objetivo discutir o resultado de uma avaliação realizada por
professores sobre dois produtos que foram desenvolvidos com a intenção contribuir
– numa ação piloto – com a Educação para a Sustentabilidade em Escolas Públicas
Localizadas em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental. Nesta pesquisa foi
aplicado um questionário com 14 professores atuantes em uma escola pública, do
município do nordeste brasileiro (Natal, RN) para verificar as melhorias verificadas
na escola a partir da adoção dos produtos, a percepção dos professores em relação
às suas contribuições e aos maiores desafios verificados para a sua adoção. A
pesquisa revelou que foram desenvolvidas atividades voltadas para a formação de
valores e de práticas socioambientais, contribuindo para a reelaboração das
atividades pedagógicas, reestruturação dos planos de aula e para a elaboração de
projetos capazes de ampliar no aluno a noção de responsabilidade social, e de
desenvolvimento de atitudes ecologicamente corretas através de práticas
educativas. Também foi possível verificar que um dos empecilhos para a adoção da
proposta é falta de formação dos professores, sendo necessárias ações para
promover a associação entre o discurso da sustentabilidade e o conhecimento
pedagógico, a partir de cursos de formação continuada.
Palavras-chaves: Educação para a sustentabilidade. Espaço Escolar. Produtos.
Abstract:
This article aims to discuss the results of an evaluation carried out by teachers on two
products that were developed with the intention of contributing - in a pilot action - with
Education for Sustainability in Public Schools located in Areas of Socioenvironmental
Vulnerability. In this research, a questionnaire was applied with 14 teachers working in a
public school in the Brazilian Northeastern municipality (Natal, RN) to verify the
improvements observed in the school from the adoption of the products, the teachers'
perception of their contributions and the challenges for adoption. The research revealed
that activities aimed at the formation of socio-environmental values and practices were
developed, contributing to the re-elaboration of pedagogical activities, the restructuring
of lesson plans and the elaboration of projects capable of increasing in the student the
notion of social responsibility and development of ecologically correct attitudes through
educational practices. It was also possible to verify that one of the obstacles to the
adoption of the proposal is a lack of teacher training, and actions are needed to promote
the association between the discourse of sustainability and pedagogical knowledge,
based on continuing education courses.
Keywords: Education for Sustainability. School Space. Products.
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INTRODUÇÃO
Os espaços escolares se constituem como locais importantes para o
desenvolvimento de uma educação voltada para a promoção de uma sociedade
sustentável, comprometida com a formação de seus indivíduos e com a
conservação dos recursos planetários. Este incentivo a valores e atitudes dentro
do ambiente escolar deve buscar alcançar elevada qualidade, adaptada ao perfil
da realidade local, de maneira a propor alternativas que sejam aplicáveis no s
diferentes contextos sociais.
A intenção de inserir estratégias educativas nos espaços escolares como um
elemento chave para a adoção dos princípios direcionados a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS), vem há décadas sendo discutida, devendo
estar contemplada em diretrizes nacionais como os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), o Plano Nacional de Educação (PNE) e o documento da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).
Muitos debates internacionais vêm apontando que as escolas poderiam se
tornar aliadas para o alcance do desenvolvimento sustentável, desde que se
transformassem em um espaço de conscientização que fosse capaz de promover
mudanças de comportamento, incentivando o respeito à vida e disseminando novas
práticas de uso dos recursos naturais (SANTOS; GARDOLINSKI, 2016). Estes
discursos demonstram que a educação, a formação e a sensibilização do público é
um mecanismo essencial de apoio à aplicação das principais convenções e acordos
ambientais (UNESCO, 2014).
A Organização das Nações Unidas (ONU), considerando o importante papel
da educação para a implantação de uma educação baseada no desenvolvimento
sustentável, propôs a Década de Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(DEDS), que esteve em vigor durante o período de 2005 a 2014, contando com o
apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), para liderar a sua implantação (UNESCO, 2005).
A Década foi percebida como uma proposta que alcançou níveis globais de
ação, durante a qual os governos, organizações internacionais, sociedade civil, o
setor privado e comunidades puderam demonstrar seu compromisso em aprender a
viver de maneira sustentável (UNESCO, 2014). A determinação dessa temática na
escola, orientada pela Década, gerou força para que todos pudessem ter a
oportunidade de se beneficiar de ações educativas aprendendo valores,
comportamentos e modos de vida exigidos para a construção de um futuro mais
sustentável (FIGUEIRÓ, 2015).
Parece, portanto, já existir um consenso entre os debates nacionais e
internacionais a respeito da relevância dos espaços escolares como locais de
grande importância para a divulgação efetiva da EDS nas comunidades. Todavia,
para que a escola cumpra o seu papel na íntegra, torna-se necessário que essas
propostas não estejam restritas a somente uma ou outra dimensão, mas que se faça
uma análise crítica acerca da relação do homem organizado em sociedade, com a
natureza, objetivando evitar os discursos tradicionalistas, tão comuns no processo
de formação de professores (PARDO DIAZ, 2002; FREIRE, 2007). Elas devem estar
voltadas para a realidade escolar local, discutindo os seus problemas e
possibilitando debates para alcançar os possíveis caminhos para enfrentá-los, do
contrário, um ensino descontextualizado da realidade local irá marcar o ensino
básico e a própria universidade, como um espaço de aprendizagem quase que
inteiramente florido, mascarando a própria realidade (FREIRE, 2002).
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Este trabalho apresenta o resultado de uma avaliação realizada por
professores sobre dois produtos que foram desenvolvidos no contexto de um projeto
de pesquisa que visou contribuir com a Educação para a Sustentabilidade em
Escolas Públicas Localizadas em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental. Os
produtos elaborados que serão aqui apresentados são um Guia de Ação Escolar
para a Inserção da EDS e um livro didático intitulado Sustentabilidade: Do Cotidiano
a Sala de Aula, os quais tiveram a intenção inicial de contribuir – numa ação piloto –
com a inserção da EDS em uma escola pública situada no município de Natal/RN,
localizada em área de risco e vulnerabilidade socioambiental. É esperado que a
divulgação dos produtos elaborados possa colaborar para a implantação da EDS em
outros espaços escolares.
PERCURSO METODOLÓGICO
A elaboração dos produtos foi baseada em um questionário aplicado com 14
professores de uma escola pública do município de Natal/RN, localizada em área de
Risco e vulnerabilidade socioambiental. A escola foi selecionada de acordo com o
relatório do Plano Municipal de Redução de Riscos da Cidade do Natal, que
apresenta o mapeamento das áreas da cidade, hierarquizadas por nível de
criticidade, abrangendo as áreas localizadas em encostas susceptíveis a
desmoronamentos ou inundações, ou em outras áreas que se mostrem inadequadas
para real e completa inserção social.
A construção do guia de ação para o desenvolvimento de propostas voltadas
para a sustentabilidade
Um questionário aplicado anteriormente, contendo questões abertas e
fechadas abordando diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento
sustentável (temas de difícil aprendizagem, compreensão de conceitos, relevância,
percepção dos professores, contextualização e metodologias) permitiu verificar que
a maioria dos professores (85,71%) relaciona o termo sustentabilidade a ações de
preservação e conservação ambiental, reduzindo a sustentabilidade a uma
dimensão exclusivamente ambientalista, e não levando em consideração as outras
dimensões inerentes à sustentabilidade e a estreita relação existente entre o
ambiente, a qualidade de vida e a equidade social humana.
Foi a avaliação dessa visão que indicou a necessidade de elaboração de
um instrumento que fosse capaz de atender às demandas apresentadas pelos
professores de maneira a possibilitar a sensibilização e envolvimento dos
diversos atores escolares (professores, gestores, alunos e demais membros da
comunidade escolar), tornando possível a execução de práticas e ações de
acordo com as diferentes realidades. Em decorrência disso é que foi elaborado
um Guia de Ação Escolar para o Desenvolvimento de Propostas voltadas à
sustentabilidade (Figura 1).
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Figura 1 – Guia de ação escolar para o desenvolvimento de propostas voltadas à sustentabilidade.

O Guia de Ação para o Desenvolvimento de Propostas Voltadas para a
Sustentabilidade foi elaborado com base em documentos de referência Nacional e
Internacional: a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável
(UNESCO, 2005), o Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto – Escola
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, a Agenda 21 Global
(CNUMAD, 1992), a Agenda 21 brasileira (Brasil, 2003) e a Agenda 21 Escolar de
Barcelona (CNEA, 2003). A estrutura do Guia de Ação foi definida a partir de
diferentes partes e etapas (Quadro 1).
Quadro 1 – Partes que compõem o guia de ação escolar.
 Introdução geral
 A popularização do termo sustentabilidade
Parte
 A sustentabilidade no dia a dia
I
 Diretrizes para a sustentabilidade
 Conhecendo um pouco mais os objetivos do Desenvolvimento Sustentável
 Justificativa para a criação da agenda
 Objetivos:
Parte
 Gerais
II
 Específicos
 A importância da adoção de um documento Norteador
Parte
 Apresentação geral das etapas constituintes
III
 Etapa de Sensibilização: Esta fase tem como objetivo sensibilizar os professores,
gestores e comunidade escolar como um todo e formação de um Grupo de Trabalho (GT),
Parte
isto é, um grupo que seja comprometido pelo desenvolvimento de todas as fases e que
IV
esteja empenhado em garantir a máxima coerência entre os objetivos e as propostas de
ação que serão futuramente lançadas.
 Etapa de Mapeamento: Nesta etapa devem ser levantados os problemas da escola e
Parte pensados quais são os mais urgentes para serem trabalhados. Esta fase visa verificar
V
como a comunidade escolar se relaciona com o meio ambiente e com as pessoas, e propor
alternativas viáveis para a resolução dos problemas verificados.
 Etapa de Intervenção: Após selecionar o problema, é hora de pensar nos objetivos que se
pretende alcançar e pensar nas mudanças que serão conquistadas em um certo intervalo de
tempo. Para cada um dos objetivos que se pretende alcançar, deve ser estabelecido um plano
Parte
de ação para alcançá-los. Todavia, esse plano de ação deve se dar de maneira cautelosa,
VI
levando em consideração fatores como recursos financeiros necessários, tempo de execução
da proposta (início e finalização), materiais necessários, colaboradores, mão de obra
necessária para a execução das propostas e possíveis parcerias que podem ser estabelecidas.
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Parte
VII
Parte
VIII

 Etapa de Avaliação: O objetivo desta etapa é avaliar o grau de cumprimento dos
objetivos e realizar os ajustes necessários ao plano de ação, caso os objetivos almejados
não tenham sido alcançados.
 Etapa de Socialização: Esta etapa tem como objetivo divulgar os resultados alcançados
para a comunidade escolar.

A proposta do Guia de Ação foi apresentada aos professores em reunião
pedagógica previamente estabelecida junto à direção escolar. Durante a reunião foi
formado um grupo composto pela direção escolar e mais quatro professores que se
voluntariaram para ficarem responsáveis pela execução e divulgação da proposta
para a comunidade escolar. Foram firmados encontros semanais para planejamento
das ações que seriam desenvolvidas.
Em um primeiro momento, conforme orientação apresentada no Guia de Ação,
foram levantados os problemas da escola e pensados quais seriam os mais urgentes
para serem resolvidos. Para cada um dos objetivos que se pretendia alcançar, foi
estabelecido um plano de ação. Reuniões realizadas a cada 30 dias, com o grupo de
pesquisadores e a direção escolar, indicavam as conquistas que vinham sendo
alcançadas. Foram envolvidos na pesquisa 14 professores do ensino fundamental.
As contribuições do Guia foram verificadas por meio de questionário e
observações in loco após 6 meses de sua aplicação (Quadro 1), deixando claro que
novas avaliações poderiam ser realizadas ao final de outros períodos de inserção da
proposta. As questões contidas no questionário aplicado com os professores
encontram-se expressas no Quadro 2.
Quadro 2 – Questões aplicadas com os professores referentes ao guia de ação para o desenvolvimento
de propostas voltadas para a sustentabilidade.
 Foi possível verificar melhorias na escola a partir da inserção do Guia de Ação para o
Desenvolvimento de Propostas Voltadas para a Sustentabilidade?
( ) Sim ( ) Não
 Em caso positivo você poderia exemplificar quais foram essas contribuições?
 Quais os maiores empecilhos verificados na escola para a adoção do guia escolar?

As respostas discursivas emitidas pelos professores foram avaliadas com
base na Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado, proposta por
Moreira, Simões e Porto (2005), conforme o esquema exposto na Figura 2.

Figura 4 – Etapas da análise com base na técnica de elaboração e análise de unidades de significado.
Fonte: Moreira, Simões e Porto (2005).
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As categorias de análise a respeito das concepçoes dos professores foram
elaboradas após a leitura das respostas dos questionários. A análise quantitativa se
deu pela contagem do número de respostas por categoria emergente e cálculos das
respectivas frequências.
Elaboração do livro didático – Sustentabilidade: do cotidiano a sala de aula.
A partir do questionário aplicado foi possível identificar os principais temas de
difícil aprendizagem apontados pelos professores. Com base nesta identificação foi
elaborado um livro didático (temas no Quadro 3) com o propósito de disponibilizar
propostas voltadas à sustentabilidade, usando temas reflexivos, aliados a diferentes
propostas metodológicas, de maneira a provocar a sensibilização de alunos e
professores em relação à importância de sua abordagem em sala de aula, as
possibilidades e os empecilhos existentes para a inserção do tema no espaço escolar.
Quadro 3 – Temas abordados no livro didático.


























LINHA DO TEMPO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
O DESPERTAR PARA UMA NOVA VISÃO DE MUNDO
PRIMAVERA SILENCIOSA
O SURGIMENTO DO TERMO SUSTENTABILIDADE
A SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA
CONHECENDO UM POUCO MAIS OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
O PAPEL DA EDS NO ESPAÇO ESCOLAR
A IMPORTÂNCIA DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDS EM SALA DE AULA.
DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
A DIMENSÃO SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE
 A VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
 COMO PENSAR EM UMA SOCIEDADE QUE SEJA CAPAZ DE INFLUENCIAR OS SEUS
CIDADÃOS NAS DECISÕES QUE PRECISEM SER TOMADAS?
 O CONSUMISMO NOSSO DE CADA DIA
 PEGADA ECOLÓGICA/ QUAL É A SUA
A DIMENSÃO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE
 ECONOMIA VERDE
 CRÉDITOS DE CARBONO
A DIMENSÃO AMBIENTAL DA SUSTENTABILIDADE
PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS
 AQUECIMENTO GLOBAL
 CHUVA ÁCIDA
 POLUIÇÃO DO AR
 SMOG
 INVERSÃO TÉRMICA
 RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)
MOVIMENTO CARTONERO
CONHECENDO OS 12 “RS DA SUSTENTABILIDADE”
REPENSANDO NOSSAS ATITUDES
BIOPIRATARIA
EXTINÇÃO DAS ESPÉCIES
ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO NO BRASIL
FONTES DE ENERGIAS LIMPAS
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NA INTERNET.
FATOS CURIOSOS RELACIONADOS À SUSTENTABILIDADE
UM OLHAR SOBRE AS MÍDIAS
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Figura 2 – Livro didático elaborado com base nos temas de difícil
ensino e aprendizagem apontados pelos professores.

Uma vez que o material ainda não se encontrava impresso para uso, a
proposta do livro didático foi apresentada aos professores por meio de uma
exposição. Ao término da apresentação foi entregue um questionário para verificar o
nível de interesse e satisfação dos professores em relação ao material apresentado
(Quadro 4).
Quadro 4 – Questionário aplicado com os professores referente à importância do livro didático para
inserção da EDS em sala de aula.
 Você considera que o livro didático apresentado poderá contribuir para a inserção da EDS em
sua sala de aula?
( ) Sim ( ) Não
 Em caso afirmativo, para você quais seriam as maiores contribuições oferecidas pelo material
para a inserção do tema EDS em sua sala de aula?
 Em sua opinião, quais seriam os maiores empecilhos para a adoção do livro didático em seu
planejamento escolar?

RESULTADOS
São apresentadas em um primeiro momento repostas às três questões que
tratam sobre as melhorias verificadas na escola a partir da inserção do Guia de Ação
para o Desenvolvimento de Propostas Voltadas para a Sustentabilidade, das
contribuições do Guia de Ação para melhoria escolar e dos maiores empecilhos
verificados na escola para a adoção do Guia de Ação para a Sustentabilidade.
Posteriormente foram verificados os resultados dos questionários aplicados
com os professores para perceber a contribuição de um livro didático para inserção
da EDS em sala de aula, e os empecilhos verificados na escola para a sua adoção.
O guia de ação escolar
As análises das respostas indicaram que 85,70% dos professores
participantes verificaram melhorias na escola a partir da adoção Guia de Ação
escolar (Quadro 5).
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Quadro 5 – Sobre as melhorias verificadas na escola a partir da inserção do guia de ação.
Foi possível verificar melhorias na escola a partir da inserção do guia de ação Número
%
para o desenvolvimento de propostas voltadas para a sustentabilidade?
Total=14
Sim
12
85,70
Não
2
14,30

A relevância de guias escolares para a abordagem de temas relacionados à
sustentabilidade nos planejamentos dos professores é corroborada com Pedrosa e
Leite (2005). As autoras discutem a importância que os manuais escolares podem ter
na configuração do currículo, no que se refere à emergência de práticas educativas
inovadoras no sentido de EDS, no caso de abordarem o tema de uma forma holística
e interdisciplinar, centrada em problemas reais, relevantes para os alunos.
Sobre as contribuições do Guia de Ação Escolar foi possível verificar que os
professores perceberam como maiores contribuições as orientações para a
construção de uma horta escolar, a implantação de um mural ecológico e de lixeiras
ecológicas. O livro também despertou a preocupação de inserção de temas
relacionados à sustentabilidade nos planejamentos e provocou um maior
envolvimento dos alunos com os projetos desenvolvidos na escola, dentre outros
aspectos (Quadro 6).
Quadro 6 – Contribuição do guia de ação para o desenvolvimento de propostas voltadas
sustentabilidade.
Quais as maiores contribuições alcançadas a partir da adoção do guia de ação Número
para o desenvolvimento de propostas voltadas para a sustentabilidade?
Total=14
Construção da horta escolar, mural e lixeiras ecológicas.
4
Preocupação com a inserção de temas relacionados à sustentabilidade nos
3
planejamentos.
Envolvimento dos alunos com os projetos desenvolvidos na escola.
3
Implantação de oficinas para a comunidade escolar.
2
Formação de uma equipe responsável pela orientação de projetos na escola.
1
Professores mais envolvidos com projetos.
1

para a
%
28,57
21,43
21,43
14,30
7,14
7,14

A preocupação de professores com a inserção de temas voltados a
sustentabilidade nos planos de aulas escolares também foi identificada em um
estudo realizado por Courela & César (2006), no qual as autoras perceberam que a
inserção de propostas para EDS em comunidades educacionais sensibilizou alunos
e professores na construção de um currículo em que a EDS pudesse ser posta em
prática, com o objetivo de promover melhorias para a comunidade escolar.
Verificou-se que um dos grandes empecilhos para a implantação das
propostas do Guia de Ação Sustentável na escola seria a limitação de recursos
(42,86%) e falta de formação docente (28,57) para a sua utilização (Quadro 7).
Quadro 7 – Empecilhos para a implantação do guia de ação sustentável na escola.
Empecilhos para a implantação do Guia de Ação Sustentável na escola
Limitação de recursos.
Falta de formação docente.
Falta de interesse da direção em aderir à proposta e incentivo aos professores.
Desinteresse dos professores pelo tema.
Falta de interesse dos alunos em contribuírem com a proposta.

Número
Total=14
6
4
2
1
1

%
42,86
28,57
14,30
7,14
7,14
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A aplicação do livro didático – Sustentabilidade: do cotidiano a sala de aula.
Todos os professores participantes da pesquisa consideraram que o livro
didático irá contribuir para a inserção do tema EDS em sala de aula. Metade dos
professores participantes da pesquisa acredita que o material elaborado irá
contribuir para a compreensão de conceitos e outra grande parte citou compreender
que a leitura do livro didático irá contribuir com a sua formação e compreensão de
abordagens relacionadas à EDS (Quadro 8).
Quadro 8 – Contribuições do livro didático para a inserção da EDS em sua sala de aula.
Quais a maiores contribuições do livro didático para a inserção da EDS em Número
sua sala de aula?
Total=14
Compreensão de conceitos
7
Formação do Professor e compreensão de EDS em sala de aula
4
Práticas que podem ser executadas em sala de aula
2
Sugestões de temas que podem ser explorados em sala de aula
1

%
50,0
28,6
14,3
7,10

Os resultados encontrados corroboram com um estudo de caso realizado por
Fonseca (2007) em que a autora apresenta a importância da elaboração de livros
didáticos que abordem conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável e a
biodiversidade geral e amazônica, numa perspectiva integradora e plural (dimensão
política, econômica, social, cultural e ética), incentivando, nos participantes da
escola, uma atitude responsável, de caráter coletivo e individual, de modo a ampliar
sua difusão na sociedade e na escola. Neste estudo, os temas, quando abordados,
são tratados de maneira superficial, apresentando conhecimentos científicos
mínimos. A superficialidade do conhecimento desses conceitos foi evidenciada
quando apenas um nível de compreensão foi descrito por professores e alunos em
um questionário aplicado pela autora durante a pesquisa.
Em relação aos empecilhos verificados pelos professores para a adoção do
livro didático em seu planejamento escolar, 35,70% dos professores afirmaram que
o tempo utilizado para apresentação do material (4 horas) foi insuficiente para que
eles se apoderassem dos conceitos e metodologias propostas. Percentual
semelhante de professores expressou dificuldade em abordar determinados temas
tratados no material. Como por exemplo, energias renováveis e aquecimento global.
Os resultados revelaram a urgente necessidade de formações docentes a fim
de favorecer a (re) tomada de conceitos e a compreensão de temas relacionados à
sustentabilidade.
Resultados semelhantes foram verificados por Liu (2009), em um estudo de
caso realizado no Canadá em que o autor demonstra que grande parte dos
professores no exercício de sua profissão apresenta dificuldades em
compreenderem conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, indicando
a necessidade de uma reorientação nos cursos de formação para professores no
ensino superior. O autor ainda considera que as parcerias para essa formação
podem ser difíceis nas faculdades e, portanto, diretrizes deveriam ser desenvolvidas
para o estabelecimento de trabalho em equipe entre as instituições de formação de
professores e organizações educacionais, permitindo assim compartilhamento de
ideias, experiências e produção de materiais, na perspectiva de uma visão de um
mundo sustentável (Quadro 9).
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Quadro 9 – Empecilhos verificados na escola para a adoção do livro didático.
Quais os empecilhos verificados na escola para a adoção do livro didático Número
em seu planejamento escolar?
Total=14
Dificuldade de entender os temas tratados.
5
Tempo limitado nas formações docentes.
5
Falta de interesse da direção escolar em aderir à proposta e incentivo ao professor.
2
Desinteresse pelo tema.
2

%
35,7
35,7
14,3
14,3

CONCLUSÕES
Por meio dos produtos foram desenvolvidas atividades no espaço escolar
voltadas para a formação de valores e de práticas socioambientais, contribuindo
para a reelaboração das atividades pedagógicas postas em prática e para a
elaboração de projetos capazes de ampliar no aluno a noção de responsabilidade
social, além de estimular o desenvolvimento de atitudes ecologicamente corretas
através de práticas integradoras.
A avaliação dos produtos indicou a importância desses instrumentos para a
adoção de ações e práticas educativas que contribuam para a retomada de
conceitos e para a sensibilização dos professores em relação à importância da
inserção de temas relacionados à EDS em sala de aula. As fragilidades docentes da
formação docente nessa temática também foram reveladas, indicando a importância
de se tratar a sustentabilidade de maneira mais aprofundada e no contexto da
prática docente.
Maiores esforços são necessários no sentido de disseminação de propostas
voltadas à EDS nos espaços escolares e essas discussões, certamente, devem
contar com o apoio de cursos de formação para professores, para que estes se
sintam preparados para ensinar e integrar os saberes necessários à função social da
escola. Dessa forma será possível promover a mudança necessária para transformar
as escolas do Brasil em espaços educadores sustentáveis.
Espera-se que a realização deste trabalho piloto, possa contribuir para a
implantação da EDS em outros espaços escolares, encorajando os professores a
redefinirem as suas práticas pedagógicas, e levando-os a compreender que é
preciso sensibilizar para a promoção de um estilo de vida mais sustentável dentro
das comunidades escolares.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção da Educação para a Sustentabilidade em sala de aula deve se dar no sentido
de possibilitar discussões que busquem entender os processos de exclusão e desigualdades,
alavancando a tomada de consciência e a sensibilização dos alunos. É preciso gerar espaços
de discussões que favoreçam a vontade de intervir em situações e na luta por direitos, ação
demandará articulações em todos os componentes curriculares ao longo dos segmentos do
ensino básico, uma vez que a sua abordagem deve estar orientada para uma mudança de
atitudes e valores em assuntos de natureza ambiental, social, econômica, política e cultural.
Certamente essa mudança só poderá ser alcançada com o decorrer do tempo, e a depender do
processo histórico da realidade de vida da comunidade escolar.
As concepções de professores sobre a importância da inserção da Educação para a
Sustentabilidade em escolas públicas localizadas em áreas de vulnerabilidade socioambiental aqui
analisadas – além dos principais desafios encontrados pelos professores para inserir a temática em
sala de aula – permitiu compreender as principais dificuldades em ministrar o tema do
Desenvolvimento Sustentável em sala de aula, bem como as preocupações e angústias que eles
apresentaram em tratar esse tema sempre que faziam uso dessa abordagem em sala de aula.
Observou-se que grande parte dos professores tinha a preocupação em inserir
propostas voltadas à sustentabilidade em sala de aula ao desenvolverem os conteúdos, ao
mesmo tempo em que muitos limitavam essa inserção ao que estava proposto nos materiais
didáticos utilizados por eles em sala de aula, o que reforça algo já reconhecido, que é a ênfase
e quase exclusividade do uso de materiais já preparados, sem a reflexão docente. Isso implica
pensar que materiais devem ser produzidos considerando essa dificuldade formativa e,
portanto, devem chamar o professor à reflexão sobre sua prática cotidiana.
É preciso partir do princípio de que o livro didático deve ser usado como ferramenta de
apoio no processo de ensino/aprendizagem constituindo-se como um instrumento que, embora
possa estar vinculado ao plano de ensino do professor, não deve ser encarado como um meio de
ensino exclusivo. Além disso, deve-se considerar que os principais desafios constatados foram a
escassa ou ausente abordagem do tema nos materiais didáticos utilizados pelos professores, e que
é necessária a divulgação de matérias existentes e não conhecidos, além da produção de novos
materiais, como política pública de auxílio à formação continuada do professor.
As concepções dos professores sobre a importância da abordagem da sustentabilidade
em sala de aula revelam que a maioria dos professores considera como a principal
contribuição da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no espaço escolar, a
abordagem de questões relacionadas à responsabilidade ambiental, incluindo a sensibilização
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de alunos e comunidade escolar para mudanças de atitudes em relação à conservação e à
preservação dos recursos naturais. Uma pequena parcela de professores ainda limita a EDS ao
entendimento dos recursos da natureza, sem estabelecer relações a respeito de possíveis
alterações nos modos de produção e sua influência nos aspectos sociais e culturais da
sociedade, mas, ainda assim, os resultados demonstraram que mesmo de uma maneira ainda
discreta a ideia de que a sustentabilidade precisa fazer parte dos currículos escolares como
uma proposta sempre positiva ao enfrentamento de diversas questões, parece consensual.
Os resultados encontrados neste e studo podem contribuir com os propósitos da
Agenda de Desenvolvimento Sustentável que foi adotada formalmente pela Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em Nova York no ano de 2015,
denominada: “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”. A Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade
comum e do bem-estar para todos ao longo dos próximos 15 anos (2015-2030) e consiste de
uma Declaração formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169
metas associadas. Entre os objetivos traçados para a agenda 2030 são apresentadas metas para
assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos, coadunando-se com a proposta de educação para a
sustentabilidade nas escolas.
Os dois produtos desenvolvidos, o Guia de Ação Escolar para a Inserção da EDS e o
livro: Sustentabilidade: Do Cotidiano à Sala de Aula, cujas ideias centrais são a divulgação da
EDS em outros espaços escolares, poderão contribuir efetivamente como uma proposta de
levar atividades promotoras do desenvolvimento sustentável na vida diária da comunidade
escolar, auxiliando professores em sua tarefa de planejar essas ações e de estarem conscientes
de sua necessidade.
Para que Educação para a Sustentabilidade seja de fato incorporada aos currículos
escolares brasileiros é importante que a temática seja abordada adequadamente e para isso é
necessário que sejam desenvolvidos programas para cursos de formação para professores em
EDS. Isso poderá encorajar os professores na redefinição de suas práticas pedagógicas, de
maneira que possam contribuir para a divulgação e efetivação das propostas com ênfase no
desenvolvimento sustentável. Além disso, é necessário que sejam desenvolvidos materiais
didáticos que se relacionem com a realidade de vida na qual a escola se encontre inserida,
especialmente em áreas consideradas ambiental e socialmente vulneráveis, onde esse tema se
torna essencialmente relevante.
As orientações e propostas desafiadoras estão previstas em documentos que se
constituem diretrizes da educação brasileira, mas precisam vir acompanhadas de
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reestruturações que valorizem a autonomia do professor na prática e na sua realidade,
incluindo o espaço/tempo necessários para que os conteúdos sejam desenvolvidos em sala de
aula. Paralelamente, é esperado que o Ministério da Educação, em parceria com as
universidades e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, promova a
construção de instrumentos didáticos diversificados como guias, cartilhas e outros materiais,
os quais possam auxiliar os professores na efetivação dessas diretrizes, para a formação de
cidadãos livres e conscientes da necessidade de equalização social baseada em uma sociedade
justa e responsável pelo ambiente que ocupa.
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APÊNDICE A

GUIA DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS
SUSTENTÁVEIS EM ESPAÇOS ESCOLARES LOCALIZADOS EM ÁREA DE
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

A presente proposta surgiu da necessidade de
aplicarmos em escolas ações educativas, que
possam ser aplicadas pelos vários atores da
comunidade escolar e que representem um
instrumento para a sensibilização dos sujeitos
de que a sustentabilidade no século XXI não é
uma opção, mas, sim, uma necessidade
planetária urgente.

ISBN: Aguardando.
Número de Folhas: 31
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APÊNDICE B

(LIVRO)
Sustentabilidade: do cotidiano a sala de aula

111

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Esta obra tem a intenção é disponibilizar ao
leitor propostas direcionadas para a
sustentabilidade, através de temas reflexivos,
aliados a diferentes propostas metodológicas,
de maneira que seja capaz de sensibilizar
alunos e professores em relação à importância
de sua abordagem em sala de aula e às
possibilidades e aos desafios existentes para a
inserção do tema no espaço escolar.
Número de folhas: 199
ISBN: Aguardando.
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APÊNDICE C
Questionário para obtenção de dados com professores da rede pública
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Questionário para obtenção de dados com professores da rede pública

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS
LOCALIZADAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Responsáveis pela Pesquisa:
Luciana Araújo Montenegro (doutoranda - e-mail: luciannamontennegro@yahoo.com.br)
Prof.ª Magnólia Fernandes F. de Araújo (Orientadora)
DADOS PESSOAIS
Entrevistadora: Luciana Araújo Montenegro
Entrevistado (a): _____________________________________________________________
Faixa Etária: _________________
Formação acadêmica: _________________________________________________________
Titulação: __________________________________________________________________
Disciplina(s) que leciona: ______________________________________________________
Segmento que leciona:
( ) Ensino Fundamental

( ) Ensino Fundamental II

Tempo de exercício da profissão: ____________________

( ) Ensino Médio
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Questionário para obtenção de dados com professores da rede pública

COMPREENSÃO DE CONCEITOS
1. O que você entende por vulnerabilidade socioambiental?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. O que você entende por Sustentabilidade?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.

Em sua prática docente, existe a preocupação em abordar aspectos relacionados à
sustentabilidade ao longo dos conteúdos? Justifique a sua resposta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Caso tenha respondido sim, você poderia exemplificar em qual conteúdo e como ele foi
desenvolvido?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Você tem conhecimento sobre documentos nacionais ou internacionais que apontem sobre
a importância de se trabalhar temas relacionados à sustentabilidade no espaço escolar? Se
sim, aponte qual (ais)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Você tem conhecimento sobre a existência de um documento, denominado de Década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ONU (2005-2014)? Se sim, favor
mencionar onde tomou conhecimento sobre esse documento e sobre o que mais lhe
chamou atenção. ( ) Sim ( ) Não.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. Que documentos você utiliza como norteador para a inserção de propostas relativas à
sustentabilidade, em sala de aula?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Quais os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar temas relacionados à
sustentabilidade em sala de aula?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. De que maneira você acredita que a da inserção da temática sustentabilidade pode contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos alunos da sua escola? Aponte exemplos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Em sua prática docente, quando você trabalha conteúdos ambientais, você costuma inserir
exemplos da realidade local? Se sim, exemplifique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Em sua prática docente, quando você trabalha conteúdos ambientais, você costuma inserir
exemplos da realidade local? Se sim, exemplifique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Em sua prática docente, quando você trabalha conteúdos ambientais, você costuma inserir
exemplos da realidade local? Se sim, exemplifique.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. No ensino de ciências, qual dos conteúdos abaixo, apresenta para você, uma maior
dificuldade de contextualização com a realidade local? Se escolher a opção outros, por
favor, justifique.
a) Água
b) Meio ambiente
c) Solo
d) Energia
e) Doenças
f) Vegetação
g) Outros
14. Qual o grau de dificuldade que você enfrenta ao procurar relacionar o conteúdo ministrado
em sala com o tema da sustentabilidade do planeta?
a) Baixo
b) Médio
c) Alto
d) Não encontro dificuldades para trabalhar relacionar conteúdos com a sustentabilidade
e) É impossível estabelecer relação
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15. O livro didático que você utiliza, faz referencia à Sustentabilidade? Se Sim informar em
que disciplina e conteúdo, também nome do livro e o autor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Você costuma utilizar textos de divulgação científica em sala de aula para trabalhar temas
relacionados ao meio ambiente? Se sim, cite exemplos das fontes onde extrai esses textos.
( ) Sim ( ) Não
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Qual a principal dificuldade que você enfrenta ao trabalhar temas relacionados à
sustentabilidade?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. Se você fosse participar de uma capacitação docente sobre a temática sustentabilidade,
que TEMÁTICA você acredita que contribuiria para a sua prática docente?
a) Diretrizes Nacionais sobre a sustentabilidade no espaço escolar.
b) Água
c) Solo
d) Ar
e) Energia
f) Meio Ambiente
g) Lixo
h) Outros
19. Caso tenha marcado o item “outros” na questão anterior, favor indicar o conteúdo que
você acredita que seja mais relevante para ser trabalhado em uma formação continuada
sobre a temática sustentabilidade.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. Em um curso de capacitação sobre metodologias alternativas para o ensino da
sustentabilidade, que estratégias metodológicas você gostaria de ter um maior
aprofundamento para trabalhar com os seus alunos?
( ) Práticas experimentais
( ) Aulas de Campo
( ) Discussão através de textos de divulgação científica
( ) simuladores
( ) Jogos didáticos
( ) Modelos
( ) Projetos
Obrigada pela sua participação na pesquisa!
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APÊNDICE D
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos:
Este é um convite para você participar da pesquisa: EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DE
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, que tem como pesquisadora responsável a
doutoranda: Luciana Araújo Montenegro.
Esta pesquisa pretende realizar uma AVALIAÇÃO EM MATERIAIS DIDÁTICOS
PARA PERCEBER COMO SÃO ABORDADAS AS QUESTÕES AMBIENTAIS
RELACIONADAS AOS RISCOS E A VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. A sua
colaboração é indispensável para a realização deste projeto. Concretamente será necessário
responder a um questionário e/ou realizar uma entrevista, pelo que gostaríamos de contar com a
sua participação, agradecendo desde já.
Se estiver de acordo em participar, garantimos que as informações fornecidas serão
confidenciais, e que seu nome ou qualquer outra forma de identificação não serão utilizados em
nenhum momento. Porém, as informações coletadas poderão ser utilizadas em publicações, tais
como: livros, periódicos ou divulgadas em eventos científicos, mas jamais levantando o
anonimato dos participantes.
Sua participação é, pois, muito importante podendo contribuir para melhorar processos de
ensino e de aprendizagem, em particular em regiões semiáridas brasileiras.
Este documento será impresso em duas vias; uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora responsável, Luciana Araújo Montenegro. Como pesquisadora responsável, declaro
que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os direitos que foram estabelecidos.
Consentimento Pós-informação:
Eu,____________________________________________________________________________
_______fui esclarecido (a) sobre a pesquisa “EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
EM ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL” e declaro ter interesse em contribuir e autorizo a divulgação de
informações por mim esclarecidas em congressos e/ou publicação desde que nenhum dado
fornecido possa me identificar.
Assinatura: _____________________________________________________________________
Local e data: ___________________________________________________________________
Atenciosamente,
_____________________________________
LUCIANA ARAÚJO MONTENEGRO
Assinatura da Pesquisadora Responsável

