
1 
 

 
 

 

 

 

 

A PERSPECTIVA SOBRE A SUSTENTABILIDADE EM DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AS POSSÍVEIS APLICAÇÕES NO 

CONTEXTO ESCOLAR DO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Natal – RN 

 

 



2 
 

 

Maria Luisa Quinino de Medeiros 

 

 

 

A PERSPECTIVA SOBRE A SUSTENTABILIDADE EM DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AS POSSÍVEIS APLICAÇÕES NO 

CONTEXTO ESCOLAR DO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, associação ampla 

em Rede, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de Doutor. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª.Drª Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 

 

 

 

2018 

Natal – RN 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Maria Luisa Quinino De Medeiros 

 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, associação ampla em 

Rede, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Doutor. 

 

 

 

Aprovado em: 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Sodré Neto 

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Araújo Montenegro 

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Ivaneide Alves Soares da Costa 

 

 

______________________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Carla Iorio Petrovich 

 

 

 

 

 



5 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A Tese tem como título A PERSPECTIVA SOBRE A SUSTENTABILIDADE EM 

DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE E AS POSSÍVEIS APLICAÇÕES NO CONTEXTO 

ESCOLAR DO SEMIÁRIDO NORDESTINO e, conforme padronização aprovada 

pelo colegiado do DDMA local, se encontra composta por uma Introdução geral 

(embasamento teórico e revisão bibliográfica do conjunto da temática abordada, 

incluindo a identificação do problema da Tese), uma Caracterização geral da Área de 

estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por quatro capítulos  que 

correspondem a artigos científicos; O Capítulo 1 já está publicado, o 2 submetido, os 

demais deverão ser submetidos depois das sugestões da banca. Todos os capítulos/artigos 

estão no formato do periódico ao qual está aceito/publicado/submetido; os endereços dos 

sites onde constam as normas dos periódicos estão destacados em cada capítulo/artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pela concessão parcial da bolsa de doutorado. 

A coordenação do DDMA/UFRN pelo apoio e respeito. 

A Magnólia, minha orientadora, pela paciência, compreensão e ensinamentos.  

A David e Érica, secretários do PRODEMA, que ao longo de seis anos (mestrado e 

doutorado), sempre me ajudaram, nas questões burocráticas, quando possível.  

Ao prefeito de Carnaúba dos Dantas/RN, Gilson Dantas e secretária de educação, Rúbia 

Dantas, pela parceria firmada para o desenvolvimento deste trabalho. 

A todos os professores, de Carnaúba dos Dantas, que participaram do processo de 

pesquisa.  

Aos meus pais, Marconi e Adriana, pela motivação, otimismo constante e pelo suporte 

emocional, devido as intempéries existentes durante o processo.  

Aos meus irmãos, Marconi e Natália, por sempre estarem dispostos a ajudar. Destaco as 

leituras feitas por Natália que mesmo não sendo, diretamente, ligada à área, contribuiu 

bastante para a melhoria do texto. 

A Empresa que trabalho, CTA Meio Ambiente, que me concedeu afastamento de um mês 

para que eu terminasse a escrita da tese. 

Aos meus colegas de trabalho, na dita empresa, por todos os auxílios: Alire Cavalcante, 

Thaisa Accioly, Madja Medeiros, Anne Caroline, Joffson Max, Flavio Gomes, Mirella 

Justo, Angely Medeiros e Virna Sales.  

A Luciana Montenegro, Andreia Varela, Ana Carla e tantos outros colegas, orientandos 

da Profª Magnólia, que estiveram sempre presentes e disponíveis para refletir sobre este 

trabalho. 

Aos meus amigos, de convivência diária, que sempre me encorajaram a persistir nessa 

jornada: Flávia Gabriel, Stéphanie e Emídio, Laís Porfírio, Júlia Victor, Maria Luiza 

Cruz, entre tantos outros.  

Aos colegas do DDMA, turma 2014: Franklin Costa, Bruno Albuquerque, Juliana 

Ibiapina e Luciana Montenegro.  

Agradeço fortemente a tudo aquilo, orgânico e de dimensão etérea, que me possibilitou 

resiliência e motivação em todo esse processo.  

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"E não se diga que, se sou professor de 

biologia, não posso me alongar em 

considerações outras, que devo apenas 

ensinar biologia, como se o fenômeno vital 

pudesse ser compreendido fora da trama 

histórico-social, cultural e política. (...) Se 

sou professor de biologia, devo ensinar 

biologia, mas, ao fazê-lo, não posso secioná-

la daquela trama." 

(PAULO FREIRE, 1992) 

 

 



8 
 

RESUMO 

A PERSPECTIVA SOBRE A SUSTENTABILIDADE EM DOCUMENTOS DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E 

AS POSSÍVEIS APLICAÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR DO SEMIÁRIDO 

NORDESTINO 

 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma temática que vem se 

disseminando cada vez mais devido às demandas planetárias atuais. Faz-se necessário, 

então, acompanhar como este processo está se dando no Brasil, de maneira geral e em 

locais específicos. Também é fundamental verificar como os professores estão 

envolvidos, ou não, nesta tendência.  Dito isto, este trabalho teve como objetivo traçar o 

cenário da EDS na educação básica, a partir de pesquisas em documentos/materiais 

oficiais e com professores, voltando o olhar para a região semiárida brasileira. Em um 

primeiro momento analisou-se nove documentos do Ministério da Educação (MEC) do 

Brasil, no que diz respeito a abordagem dada ao termo desenvolvimento sustentável (DS), 

fazendo um recorte em documentos relacionados ao ensino de ciências. Dando 

continuidade na pesquisa, foi a vez de avaliar doze publicações, que remetiam à 

sustentabilidade, do MEC e/ou do Ministério do Meio Ambiente (MMA), à luz dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e classificar sua possível utilização 

em escolas do semiárido. Afunilando-se o trabalho, foi necessário movimentar a pesquisa 

para o campo docente e mensurar o conhecimento e concepção de professores sobre EDS, 

a relação desta com o seu contexto, avaliando como estes profissionais subsidiam suas 

ações docentes dentro desse campo. Por fim, tendo em vista os resultados da investigação, 

anterior, com os professores, desenvolveu-se uma ação de formação continuada com o 

intuito de propor a construção participativa de uma agenda de desenvolvimento 

sustentável à luz dos ODS. Com o desenrolar de todos esses objetivos postos, obteve-se 

que é urgente a discussão de uma reestruturação nos documentos do MEC, de acordo com 

as demandas internacionais, impedindo que as diretrizes nacionais se tornem obsoletas. 

Em relação as publicações do MEC e/ou MMA estas podem servir de base, em partes, 

para se traçar estratégias de convivência com a região semiárida, sendo assim, sugere-se 

que haja a construção de publicações oficiais regionalizadas. Revelou-se que os 

professores trabalham DS de forma fragmentada e até desconhecem o próprio termo EDS 

e que também não são estimulados a se articularem para buscar materiais públicos que 

foram produzidos alinhados à política do DS. Sobre o processo formativo, avaliou-se que 

que os ODS têm a capacidade de nortear de forma completa os requisitos para a 

sustentabilidade e aponta-se para a urgência de haver, não apenas, somente, formação 

complementar com os docentes, mas o conhecimento sobre esses objetivos programados 

na educação regular, de forma mais propositiva e estruturante, por meio de políticas 

educacionais.   

PALAVRAS-CHAVE: Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade, Formação continuada, Agenda 

Ambiental.  
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ABSTRACT 

THE PERSPECTIVE ON SUSTAINABILITY IN DOCUMENTS OF THE 

MINISTRY OF EDUCATION AND MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND 

THE POSSIBLE APPLICATIONS IN THE SCHOOL CONTEXT OF 

NORDESTINE SEMIÁRID. 

Education for Sustainable Development (ESD) is a topic that has been spreading more 

and more due to the current planetary demands. It is necessary, then, to follow how this 

process is taking place in Brazil, in general and in specific places. It is also crucial to see 

how teachers are involved or not in this trend. That said, this work aimed to outline the 

ESD scenario in basic education, based on research in official documents / materials and 

with teachers, looking back to the semi-arid region of Brazil. At first, nine documents of 

the Ministry of Education (MEC) of Brazil were analyzed, regarding the approach to the 

term sustainable development (SD), making a cut in documents related to science 

teaching. Continuing the research, it was the time to evaluate twelve publications, 

referring to sustainability, of the MEC and / or the Ministry of Environment (MMA), in 

the light of the Sustainable Development Objectives (SDG), and to classify their possible 

use in schools of the semiarid. Restricting the work, it was necessary to move the research 

to the teaching field and measure the knowledge and conception of teachers about ESD, 

its relation with its context, evaluating how these professionals subsidize their teaching 

actions within this field. Finally, in view of the results of the previous research with the 

teachers, a continuous training action was developed with the purpose of proposing the 

participatory construction of a sustainable development agenda in the light of the SDOs. 

With the implementation of all these objectives, it has become urgent to discuss a 

restructuring in the MEC documents, in accordance with international demands, 

preventing the national guidelines from becoming obsolete. In relation to the publications 

of the MEC and / or MMA, these may serve as a basis for drawing up strategies for 

coexistence with the semi-arid region in parts, and it is therefore suggested that there be 

regionalised publications. It turned out that teachers work SD in a fragmented way and 

even do not know the term ESD itself and that they are also not encouraged to articulate 

to look for public materials that have been produced in line with SD policy. Regarding 

the training process, it was evaluated that the SDG have the ability to fully guide the 

requirements for sustainability and points to the urgency of having, not only, 

complementary training, but knowledge about these programmed objectives in regular 

education, in a more purposeful and structuring way, through educational policies. 

KEY WORDS: Education for Sustainable Development, Sustainable Development 

Goals, Sustainability, Continuing Education, Environmental Agenda. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Há décadas as temáticas relacionadas com o meio ambiente difundiram-se em 

âmbito mundial e as discussões sobre essas questões e seus desdobramentos, aprofundam-

se constantemente. O desenvolvimento sustentável (DS), tema inerente a esses pontos, 

tenta se consolidar como novo paradigma, apesar de ainda ser visto como um desafio, por 

ser algo de caráter interdisciplinar, que abrange aspectos ambientais, sociais, econômicos, 

políticos, de cidadania e educação e por não estar consolidado como conceito ou como 

prática.  

O conceito de DS é utilizado de maneira ad nauseam, principalmente em discursos 

governamentais ou como forma de rotular projetos como sustentáveis (DIEGUES, 1992). 

É corriqueiro, também, encontrar nessa utilização desenfreada, o conceito sendo 

empregado de forma incorreta. O mesmo autor prossegue relatando que há um desgaste 

no adjetivo “sustentável” como também no conceito de “desenvolvimento”. Baroni 

(1992), corrobora e acrescenta críticas aos conceitos de desenvolvimento sustentável 

existentes, ressaltando que os conceitos do termo em questão se apresentam por vezes 

ambíguos, inconsistentes e contraditórios. Essas incoerências e a falta de um conceito 

concreto estão presentes até os dias atuais (CORRÊA E ASHLEY, 2018; JABAREEN, 

2008; VAN BELLEN, 2004,). 

No final da década de 1980, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento definiu, como segue, o que seria desenvolvimento sustentável no 

Relatório Brundtland (1987):  
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"Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das 

gerações vindouras satisfazerem as suas próprias 

necessidades". Apesar do tempo que já se passou 

desde então, essa ainda é a definição mais difundida 

e trabalhada de desenvolvimento sustentável. 

 

Mesmo com conceitos diversos, convergentes ou não, a temática da 

sustentabilidade está presente nos mais variados campos e o setor educacional é visto 

como essencial na promoção do DS, por abranger pessoas em processo de formação. A 

temática pode ser incorporada nos conteúdos das diversas disciplinas ou em projetos 

pedagógicos, por exemplo. 

Embora reconheça-se que a educação não vá resolver os grandes problemas 

ambientais do planeta, não há como negar que ela pode ser um caminho interessante, e 

por vezes, fundamental, para a consolidação e divulgação de ideias que visem contribuir 

para um mundo melhor e mais justo para todos, a partir de ações concretas que devem ser 

realizadas (ARAÚJO & PEDROSA, 2014). A educação, como é proposto pelo Informe 

Delors  (UNESCO, 1996), deve fornecer ferramentas para aprender a conhecer, aprender 

a viver, aprender a fazer e aprender a ser, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento 

que exige o reconhecimento de mudança sustentável (RIBERAYGUA & 

VILALLONGA, 2007).  

Em âmbito mundial, orientações e ações são sugeridas pela UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -, exemplo disso 

foi a década de Educação para desenvolvimento sustentável que se propunha:  

 

“Dar  ênfase ao papel central da educação na busca 

comum pelo desenvolvimento sustentável” e tinha 

por objetivo principal “integrar os valores inerentes 

ao desenvolvimento sustentável em todos os 

aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar 

mudanças de comportamento que permitam criar 

uma sociedade sustentável e mais justa para todos” 

(UNESCO, 2003).  

 

Constituiu-se, assim, em um chamado aos educadores de todas as áreas e níveis, 

pela via da educação formal ou não formal, para contribuir na formação de cidadãos e 

cidadãs conscientes da gravidade dos problemas ambientais enfrentados hoje pela 

humanidade e preparados para participar de uma tomada de decisões adequada 

(VILCHES et. al., 2007).  
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Embora haja consciência da maioria dos problemas relacionados à deficiência da 

aplicação de práticas educacionais voltadas para o DS, não são observadas ações globais 

eficazes para amenizá-los. Especificamente na educação em ciências, pesquisas 

desenvolvidas em diversos países, com professores de ciências, identificaram que se vive 

uma crise planetária (VILCHES et al, 2004). Esta situação gera uma emergência 

planetária que é marcada por uma série de problemas, estreitamente relacionados e que 

se reforçam mutuamente: a poluição que pode acelerar mudanças climáticas e a 

degradação de ecossistemas, o esgotamento dos recursos vitais, o crescimento 

descontrolado da população mundial acima da capacidade de suporte do planeta; 

desequilíbrios insustentáveis, com um quinto da humanidade em excesso, sofrimento da 

pobreza extrema, conflitos destrutivos associados a estes desequilíbrios; a perda da 

diversidade biológica e cultural (VILCHES et al, 2009). Nesse sentido, uma educação 

para um futuro sustentável deve ser uma prioridade em face dessa emergência planetária 

(GIL PEREZ E VILCHES, 2009).  

Iniciativas como a Década de educação para desenvolvimento sustentável 

deveriam constituir um imperativo em todas as áreas educativas, e especialmente em 

cursos de formação de professores de ciências, considerando que a educação para 

desenvolvimento sustentável requer um ensino de ciências integrador e responsável na 

proposição de um futuro mais sustentável, inclusive para as próximas gerações (ARAÚJO 

e PEDROZA, 2014). Uma educação no ensino de ciências para o desenvolvimento 

sustentável deve seguir pelo menos quatro eixos epistemológicos: uma educação multi e 

intercultural, uma educação para o futuro, uma educação integradora e holística e uma 

educação participativa (BARRAZA & CASTAÑO, 2012). 

Vilches & Gil-Perez (2011), remetendo-se aos educadores indagam: O que 

podemos fazer? Os autores visando a reflexão sobre a construção de um futuro 

sustentável, em todos os níveis de ensino, propõem ações concretas, do tipo: O estudo da 

sustentabilidade, e a incorporação desse tema às aulas, a sua divulgação por meio da 

educação não formal, a contribuição para a criação de espaços e ações sustentáveis na 

comunidade escolar, o empenho na construção de uma formação cidadã, a participação 

em pesquisas sobre sustentabilidade e o apoio à Década De Educação Para 

Desenvolvimento Sustentável são iniciativas sugeridas e apropriadas, neste contexto.  
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1.1 Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) 

 Diante de todo o panorama e ações criadas em prol da sustentabilidade, há um 

grande desafio a ser cumprido: a adoção da sustentabilidade como norte no contexto 

educacional. Algo que seja maior do que ações isoladas, mas políticas públicas definidas 

e abrangentes, que estejam presentes em todos os contextos, da educação básica às 

universidades. Assim sendo, surge a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(EDS) que se propaga na tentativa de romper o paradigma vigente e consolidar-se como 

uma opção viável de formação profissional e cidadã, estimulando aqueles que a 

vivenciam a se tornarem responsáveis pela promoção do DS no meio onde vivem 

(JACOBI, 2003). A EDS emerge como um conceito dinâmico que engloba uma nova 

perspectiva de educação que procura integrar todas as pessoas de modo a levar a assumir 

a responsabilidade de criar um futuro sustentável (Freire, 2007) e é permeada pela 

articulação entre o conhecimento e os fenômenos sociais e culturais e traz consigo o 

desafio de incorporar habilidades, conferindo valores indispensáveis para a melhoria da 

qualidade de vida (PIATO et al., 2014). Da mesma forma, Gadotti (2008) também 

evidencia as habilidades e valores inerentes ao processo de EDS. 

Por outro lado há, também, críticas em relação a EDS: a expressão “educar para o 

desenvolvimento sustentável” pode denotar um sentido muito instrumental, dando um 

caráter pragmático a este tipo de abordagem, como se fosse apenas mais uma modalidade 

de educação com fins específicos, o que contradiz a essência da EDS, visto que essa deve 

ser transformadora e emancipatória. (Loureiro, 2002). Embora haja também a crítica de 

que a EDS é algo utópico, essa abordagem vem ganhando força e se apresentando numa 

possibilidade concreta, como pode ser visto a exemplo do Timor-Leste que reformulou 

seu currículo de química, tendo a EDS como norte (Martins et al, 2014). 

 Apesar de haver urgência da EDS tornar-se ampla em toda conjuntura 

educacional, alguns autores destacam que a incorporação desta nas universidades é 

primordial, já que essas instituições são formadoras de profissionais, sobretudo 

professores, que multiplicarão esta perspectiva em seu ofício, podendo formar sujeitos 

dotados de uma visão diferenciada, crítica e complexa. É necessário que Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Gestão estejam articulados em prol da EDS e que esta seja focada nos 

problemas e demandas da comunidade na qual as universidades estão inseridas (PIATO 

et al, 2014).  

Consoante a esta discussão, encontra-se documento intitulado de “Hoja de Ruta” 

(UNESCO, 2014) que esclarece as ações prioritárias para EDS. Três delas são: promover 
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políticas de suporte para EDS; mobilizar jovens e fortalecer as redes locais de EDS. Já 

outros dois são especialmente significativos do ponto de vista pedagógico: 

a) Integrar os princípios e valores da sustentabilidade nos contextos de educação e 

formação, enfatizando, entre outros, os processos de sustentabilidade curricular; 

b) Fortalecer as capacidades de professores e educadores para que efetivamente enfrentar 

sua prática profissional no âmbito da EDS. 

 

1.2 Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS): de que ponto partir?  

Em 2015 a ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 17 

objetivos e 169 metas a serem cumpridas até 2030 relacionadas as várias dimensões do 

DS (Figura 01). Mesmo que não sejam objetivos exclusivos da educação, eles se 

relacionam com esse campo (Biermann et al, 2018) e podem funcionar como orientação 

para que os processos educativos os usem. Aliás, é fundamental que os ODS estejam 

inseridos nas discussões entre professores e alunos, seja nas discussões em sala de aula, 

no currículo escolar e/ou na gestão escolar/universitária, pois eles esclarecem os desafios 

que futuros profissionais (sejam professores ou, ainda, alunos) terão que enfrentar em seu 

cotidiano, ou seja, os ODS funcionam como guia para tomada de decisões acertadas na 

área da sustentabilidade. A agenda na qual se inserem os ODS visa, portanto, pôr o mundo 

em um caminho sustentável, de maneira urgente, por meio de medidas ousadas e 

transformadoras (ONU 2015).  

 

Figura 01: Imagem dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Fonte: ONU BRASIL 
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Esses objetivos traçam um novo padrão para se caminhar em direção à 

sustentabilidade, pois aprofundam e ampliam a discussão sobre o tema.  Os ODS 

conseguem levar a discussão do DS para um patamar mais elevado. Ao analisa-los fica 

explícito que só haverá DS se houver, antes de tudo, justiça social.  Lista-se abaixo os 

principais objetivos de cada ODS: 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável; 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades; 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas; 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos; 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos; 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 

reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

OS ODS se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), que foram lançados em 2000 e possuíam 8 objetivos (Figura 02). 

Embora os ODS se baseiem nesses esforços anteriores, o nível de ambição e a abrangência 

dos novos objetivos supera todas as tentativas de governança global através do 

estabelecimento de metas. Pode-se afirmar que os ODS são, das novas iniciativas globais, 

as mais intrigantes na área de desenvolvimento sustentável, ambiental e política 

(Biermann et al 2018) 

Sobre os ODM, é importante salientar que o Brasil teve destaque na questão da 

erradicação da pobreza e miséria, pois reduziu pela metade o número de pessoas que 

viviam em extrema pobreza. Já outros objetivos, como aqueles relacionados ao meio 

ambiente, ainda se constituem um grande desafio, visto que o Brasil é um país em 

desenvolvimento, onde muitos setores ainda buscam o crescimento econômico sem a 

devida preocupação com o meio ambiente.  

 

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

 

1.3 Elementos de EDS no Brasil:  

Seguindo todas essas tendências, os documentos oficiais do Ministério da 

Educação (MEC), no Brasil, tentam propor o ensino dentro de uma perspectiva de 

formação para a cidadania e para a sustentabilidade, que pode, portanto, refletir-se na 
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prática docente, possibilitando que educadores com uma formação adequada possa 

interferir positivamente na qualidade de vida das pessoas e do planeta.  

Ponto importante sobre a sustentabilidade no contexto escolar é que sua discussão 

e prática, cabe a todas as disciplinas. Algumas, como as ciências, trazem para si a 

discussão sobre a sustentabilidade de maneira mais frequente, porque existe uma 

tendência de se trabalhar sustentabilidade na perspectiva ambiental. Os próprios 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por exemplo, enfatizam a relevância da 

disciplina em relação a essas questões, quando destacam que o ensino de Ciências 

Biológicas na educação básica deve possibilitar a compreensão do dinamismo da natureza 

e o papel determinante exercido pelo ser humano nos fenômenos naturais ocorrentes no 

mundo, fornecendo, concomitantemente, informações essenciais para a participação ativa 

e consciente dos indivíduos na biosfera (BRASIL, 2002).  

Ao longo dos anos 2000, existiu um movimento mais firme e institucionalizado 

em relação ao DS no Brasil e o MEC firmou parcerias com outros ministérios, como o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), a fim de publicar materiais e consolidar 

programas que auxiliavam na educação básica, dentro do contexto da sustentabilidade, 

como é o caso do “Formando Com-vida, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida na Escola : construindo Agenda 21 na escola (COM-VIDA)  e Coletivo Educadores 

para Territórios Sustentáveis (BRASIL, 2007).  

Apesar de ter existido avanços na relação educação x sustentabilidade no Brasil, 

há que se considerar que este é um país de dimensões continentais e a EDS deve estar 

radicalmente contextualizada com a realidade dos alunos. Para Freire (1970), a 

contextualização, em toda situação de ensino, resulta no afloramento da criticidade das 

pessoas que estão envolvidas nesse processo.  

É imprescindível que se leve em conta a diversidade cultural, ecológica, biológica, 

social, para elaboração de políticas nessa área, para propor conteúdos cabíveis na sala de 

aula e na produção de documentos e/ou materiais norteadores. Existem regiões brasileiras 

que requerem um olhar mais meticuloso para abordar temas sobre DS, principalmente 

aquelas localidades que, de alguma forma, estão em áreas de vulnerabilidade, seja ela 

social, econômica ou ambiental. Exemplo disso é a região semiárida brasileira, de  grande 

população que ali se mantém com todas as intempéries naturais e outras que decorrem 

destas. Esse desafio também passa pelo âmbito educacional, sendo essencial que haja, no 

âmbito escolar, uma educação contextualizada para convivência com o semiárido, à luz 

da sustentabilidade e da alteridade (Bezerra e Rosito, 2011). É na escola que as pessoas 
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podem reconhecer as peculiaridades de sua região, seus problemas e, mais importante, 

pensar coletivamente em soluções. 

 

1.4 Inquietações  

Diante dos passos dados, a nível global, em direção a EDS e da tentativa de ruptura 

de paradigma no âmbito educacional, surgem alguma questionamentos a serem 

respondidos a nível local: Como estão propostos os documentos oficiais brasileiros que 

norteiam a educação básica no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável? Esses 

documentos respaldam o ensino, mais especificamente o de ciências, como é proposto 

pelo MEC?  

Materiais produzidos pelo MEC e/ou MMA para subsidiar a prática docente quanto 

ao DS, estão atuais e em consonância com Os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável? Os professores conhecem esses materiais? O que os professores entendem 

por DS e EDS? 

 Como se dá a EDS em locais de vulnerabilidade socioambiental? Como os 

professores, desses lugares, podem se articular para iniciar algo mais profundo na 

perspectiva da EDS?  

 Diante dos questionamentos e inquietações aqui descritos, surgiu a motivação da 

busca por respostas e, assim, desenharam-se o objetivo geral e os específicos deste estudo.  

 

 1.5 Objetivos Geral e específicos 

O objetivo geral da investigação foi traçar o cenário da EDS na educação básica, a 

partir de pesquisas em documentos/materiais oficiais e com professores, voltando o olhar 

para a região semiárida brasileira.  

Para isso, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 

● Identificar e caracterizar a abordagem dada ao uso dos termos relacionados a 

desenvolvimento sustentável, no contexto do ensino de ciências e biologia, em 

documentos oficiais do MEC; 

● Caracterizar a abordagem dada a temas ambientais relativos ao semiárido em 

materiais produzidos pelo MEC e pelo MMA, à luz dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável; 

● Mensurar o conhecimento e concepção de professores sobre EDS, a relação desta 

com o seu contexto (semiárido) e avaliar como estes profissionais subsidiam suas 

ações docentes dentro desse campo. 
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● Planejar, executar e avaliar ação formativa para os educadores da região 

semiárida, no contexto da EDS, à luz dos ODS. 

 

2. METODOLOGIA GERAL 

 

A pesquisa foi realizada em duas partes. Abaixo encontra-se o esquema da 

metodologia utilizada para cada objetivo (Figura 03) e em seguida a descrição detalhada 

das etapas: 

 

Figura 03: Percurso metodológico em relação aos objetivos 

Fonte: A pesquisa 

 

A primeira etapa teve como objeto de estudo, documentos oficiais do MEC e 

materiais didáticos do MEC e/ou MMA. Já a segunda parte, foi realizada em campo. Para 

esta etapa o estudo foi descritivo, qualitativo e quantitativo e os sujeitos envolvidos 

diretamente na investigação foram professores da Educação Básica (ensino fundamental 

e médio), de todas as áreas de ensino rede pública municipal e estadual. 

Houve, inicialmente, consulta exploratória dos documentos do MEC que tratavam 

do tema “Desenvolvimento Sustentável”, direta ou indiretamente, principalmente aqueles 

que faziam referência e apontavam diretrizes para o ensino, com vistas ao de Ciências, 

como forma de delimitar o estudo. Utilizou-se a Técnica de Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), para chegar aos resultados. Foram aplicados elementos dessa 

metodologia, principalmente as etapas esclarecidas por Godoy (1995), quais sejam: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

Também foi utilizada Análise de Conteúdo para caracterizar a abordagem dada a 

temas ambientais em publicações do MEC e MMA, averiguando a consonância destas 

com os ODS e classificando sua possível aplicação no contexto escolar, particularmente, 

da região semiárida brasileira. 

Investigação nos 
Documentos do MEC

• Análise de conteúdo 
(Bardin, 2011)

Análise das 
Concepções dos 

Professores

• Elaboração e Análise 
de Unidades de 

Significado

• Moreira et al (2005)

Planejamento e
execução de ação 

formativa

• Questionário 
(questões abertas)

• Metodologia 
participativa
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Para interpretar as concepções dos professores sobre desenvolvimento 

sustentável, foram aplicados questionários uniformizados. Já que se tratavam de questões 

discursivas, essas foram analisadas com base na Técnica de Elaboração e Análise de 

Unidades de Significado, proposta por Moreira et al. (2005). Trata-se de uma técnica de 

investigação qualitativa, originária da combinação das abordagens de Análise de 

Conteúdo, em especial uma adaptação da Análise de Avaliação Assertativa e da Análise 

do Fenômeno Situado (GIORGI, 1978 E MARTINS E BICUDO, 1989). As etapas 

envolvem a análise do 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 estar montado o quadro geral das ideias de cada sujeito, 

bem como as convergências e divergências identificadas. Nesta etapa, fez-se uma análise 

interpretativa do fenômeno, buscando compreendê-lo na sua essência, a partir de 

pressupostos técnicos sobre o tema.  

Por fim, foi proposto um modelo de oficina formativa no campo da EDS, bem 

como a avaliação desse processo. Os detalhes do processo estão contidos no capítulo 4.  

 

2.1 Descrição do local da pesquisa de campo 

 A segunda parte da pesquisa foi realizada com professores do município de 

Carnaúba dos Dantas, que se situa no estado do Rio Grande do Norte (Figura 03).  
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Figura 03: Localização de Carnaúba dos Dantas 

 

 

A cidade localiza-se em região semiárida e possui menos de 8 mil habitantes 

(IBGE, 2010). Segundo o IBGE, existem 65 professores para o ensino fundamental e 19 

docentes que atuam no ensino médio. O índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), está entre os 10 melhores do estado (IDEB, 2017). Carnaúba dos Dantas foi 

escolhida para compor a pesquisa, devido o interesse da gestão municipal em implementar 

os ODS no município, já manifestada em acordo assinado para desenvolvimento de ações 

sobre os ODS junto à UFRN. 
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CAPÍTULO 1 
 

(Artigo publicado na Revista Ensenanza de Las Ciencias  - nº Extra – 2017) 

 

 

O TEMA SUSTENTABILIDADE EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

BRASILEIROS COM ÊNFASE NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA  

 

RESUMO: Documentos do Ministério da Educação do Brasil foram analisados, por meio 

de análise de conteúdo, com o intuito de averiguar termos que fazem referência à 

sustentabilidade e analisá-los numa perspectiva de educação para o desenvolvimento 

sustentável (EDS), dando ênfase aos que estavam inseridos no contexto de ensino de 

ciências (EC). Foi observado que os termos são uma clara diretriz para a EDS. Por outro 

lado, percebeu-se o que a discussão sobre DS aparece mais ligada a assuntos inerentes à 

biodiversidade. Há ausência de discussão aprofundada dos termos com questões ligadas 

ao EC. É urgente a discussão de uma reestruturação nos documentos, de acordo com as 

demandas internacionais, impedindo que as diretrizes nacionais se tornem obsoletas.  

PALAVRAS CHAVE: educação para o desenvolvimento sustentável, análise de 

conteúdo, análise de documentos. 

 

OBJETIVOS: Diante da crescente consolidação da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS), em âmbito internacional, este trabalho pretende analisar os 

documentos do Ministério da Educação (MEC) do Brasil, no que diz respeito a  

abordagem dada no que se refere ao termo desenvolvimento sustentável, com ênfase no 

contexto do ensino de ciências e biologia. 

 

MARCO TEÓRICO 

As questões que permeiam a sustentabilidade são pautadas, atualmente, por toda 

a sociedade nos mais diversos âmbitos. No Brasil, documentos oficiais que versam sobre 

temas relativos à sustentabilidade e que são ligados ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e ao Ministério da Educação (MEC) datam do início da década de 1980 e 

traduzem a conjuntura das políticas de sustentabilidade no Brasil.  

Durante muito tempo a Sustentabilidade era traduzida como educação ambiental 

e muitos autores concordam que a educação ambiental é de fato um caminho real para a 

sustentabilidade (Teixeira, 2007). Essa idéia fez com que os primeiros documentos que 

tratavam da sustentabilidade, no Brasil, fossem direcionados à educação ambiental. Foi 

assim com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e com o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), os quais sugerem desenvolvimento de 

trabalhos de educação ambiental em uma perspectiva crítica, popular e emancipatória 

(Sorrentino, 2005). 
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Com os crescentes estudos sobre a consciência da crise ambiental global instalada, 

surge a necessidade de abarcar mais temas da sustentabilidade em uma dimensão mais 

complexa. Emerge, então, uma área de estudo denominada de Educação para 

Sustentabilidade (ES) ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). Segundo 

as Nacões Unidas – ONU - (2005) a EDS é um processo educativo para lograr o 

desenvolvimento humano de uma maneira inclusiva, equitativa e segura. Para Penagos 

(2009) a ES consegue dar uma resposta global capaz de ultrapassar as deficiências e a 

polarização da EA. A ES dá uma nova orientação para a prática letiva, enfatizando 

situações de aprendizagem ativas, experienciais, colaborativas e dirigidas para a 

resolução de problemas a nível local, regional e global (Freire, 2007). A EDS tem uma 

atuação complexa em mais de dez campos que estão em consonância com as metas do 

milênio para o desenvolvimento lançadas pela ONU. Esses campos abarcam temáticas 

complexas como redução da pobreza, equidade de gênero, consumo responsável, entre 

outros.  

No âmbito educacional formal é importante a concretização da implementação 

dessas metas e a despeito da ES ter um caráter transversal, algumas disciplinas lhes são 

mais próximas, principalmente aquelas que compõem a Educação científica (EC). Essa 

proximidade se dá porque a EC trabalha com muitos conteúdos ambientais (que estão 

ligados aos sociais e econômicos), por exemplo, investigando suas causas, consequências 

e propondo-lhe soluções. A UNESCO (2009), prevê que é necessário um EC para todos 

que englobe as diferentes dimensões da ciência e que considere a necessidade da EDS. 

A UNESCO foi precursora na construção de diretrizes sobre o assunto e tão logo 

o Programme for International Student Assessment (PISA) incorporou as demandas da 

UNESCO, os mais diversos países tentam incluir a ES nos seus currículos. As 

Organizações de Estados Ibero-Americanos (OEI) destacam que tanto a Ibero-América 

como o resto do mundo tem tomado medidas positivas para mover o ensino em direção à 

sustentabilidade e que este processo tem uma tendência a acelerar-se. 

Os documentos oficiais dos países são chave nesse processo, já que eles vão 

traduzir como as intituições de ensino e profissionais da educação devem incorporar, nas 

variadas disciplinas, a EDS. Tais fatos impõem a necessidade de avaliar documentos 

oficiais que fazem, de alguma maneira, referência a ES/EDS.   
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METODOLOGIA 

Inicialmente, selecionou-se nove documentos fundamentais para o ensino de 

forma geral e outros voltados, especificamente, para o ensino de ciências e biologia, sendo 

eles:  1. Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio -  Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (PCN+); 2. Bases Legais dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM); 3. Parâmetros Curriculares Nacionais Para o 

Ensino Médio  - Parte III (PCN PARTE III); 4. Parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE); 5. Documento do Ensino Médio Inovador (INOVA); 6 e 7. Parâmetros 

Curriculares de Ciências do Ensino Fundamental I e II (PCN I e PCN II); 8. Plano 

Nacional de Educação (PNE) e 9. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Foram aplicados elementos de Análise de Conteúdo a esses textos. Com leitura 

flutuante, foram destacados termos a serem pesquisados: “desenvolvimento sustentável”, 

“sustentabilidade”, “sustentável” e “desenvolvimento sustentado”.  

Anotou-se o número de vezes que cada termo apareceu nos textos, criando-se 

categorias para discutir o papel deles em seus respectivos contextos. Alguns termos foram 

classificados como uma “clara diretriz de educação”, outros como “dispostos nos textos 

de maneira vaga”. Para chegar a essas classificações foram elaboradas quatro perguntas 

sobre os termos que iam sendo respondidas com Sim, Não e Não se Aplica. As perguntas 

buscavam termos relativos a sustentabilidade e questionavam: a) estavam em um contexto 

de modo a relacionarem-se com alguma dimensão da educação para a sustentabilidade 

(dimensão social, ambiental, econômica e/ou desdobramentos dessas)?; b) faziam 

referência a alguma dimensão ambiental?; c) estavam num contexto de ensino 

investigativo, que incentiva uma formação em que o aluno procure causas, consequências 

e soluções para problemas relacionados a sustentabilidade? e d) relacionavam-se 

diretamente com o ensino de ciências e/ou biologia? 

Determinou-se que a partir de uma única resposta positiva, aquele termo estaria 

ali como “clara diretriz de formação educativa” e no caso de resposta negativa, subtendeu-

se que os termos estavam nos documentos “dispostos de maneira vaga”.   

 

RESULTADOS  

Após fazer os levantamentos nos documentos, foram encontrados 63 termos 

dispostos das formas que mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 1: Ocorrência de termos relativos a sustentabilidade em documentos 

avaliados/número de vezes que apareceram os termos como uma diretriz para EDS 

Legenda: 1-PCN + Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. 2-

PCNEM – Bases Legais. 3-PCNEM- PARTE III – Ciências da Natureza, Matemática e suas 

tecnologias. 4-CNE – Parecer do Conselho Nacional de Educação. 5-INOVA – Documento do 

Ensino Médio Inovador. 6-PCN Ciências Naturais (Ensino Fundamental I). 7-PCN Ciências 

Naturais (Ensino Fundamental II). 8-PNE Plano Nacional de Educação. 9-BNCC: Base Nacional 

Comum Curricular.  

DIR: usa o termo como uma diretriz para a EDS. 

 

Os documentos analisados datam de meados da década de 1990 até 2016. Apesar 

da diferença de tempo da elaboração desses documentos, observaram-se dois aspectos 

importantes: o fato de o termo DS já estar em voga na década de 1990 e ainda que, 

independentemente do tempo, ainda são esses documentos oficiais que estão em uso no 

Brasil na atualidade. Estudos de quase uma década atrás já apontavam a necessidade de 

se reformular o processo educativo para o desenvolvimento sustentável (Sauvé, 1997).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm por objetivo, além de abrir um diálogo 

sobre o projeto pedagógico escolar e de apoiar o professor das disciplinas em seu trabalho, 

trazer elementos para a continuidade da formação profissional docente na escola 

(BRASIL, 2007). Eles têm função de dar praticidade ao professor, subsidiando o 

profissional em conteúdos específicos, o que não pode ser confundido com a minimização 

do uso dos conceitos complexos, necessários para uma educação plena como requer a 

EDS. Foi possível notar, em todos os documentos, mas principalmente nos Parâmetros 

Curriculares, que os termos se inseriram principalmente quando era tratada a questão da 

biodiversidade. Apesar do EC ser estratégico para a EDS, percebe-se que há um recorte 

DOCUME

NTOS/TER

MOS 

DESENVOLVIM

ENTO 

SUSTENTÁVEL 

SUSTENTABILI

DADE 

SUSTENTÁVE

L 

DESENVOLVIM

ENTO 

SUSTENTADO 

 DIR DIR DIR DIR 
1PCN+ 4 1   
2PCNEM  1 1  
3PCNEM- 

PARTE III 
1   

 

1 
4CNE 2 1   

5INOVA     
6PCN I    1 
7PCN II 1 1  2 
8PNE  1 1   
9BNCC 2 32 1  
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dentro do próprio EC, já que as discussões sobre DS ocorrem com mais ênfase em áreas 

que estão ligadas à biologia e biodiversidade. 

Além da questão da biodiversidade, seria necessário que conteúdos tratados nos 

diversos PCN (com ênfase no PCN+), como “Química e atmosfera”, “energias 

renováveis”, “materiais fósseis” se revestissem de questões relativas à sustentabilidade e 

fossem, de fato, uma diretriz para a EDS. 

Nos PCNEM, por exemplo, não há sugestão de discussão de sustentabilidade nas 

disciplinas de matemática e física. A Química e a tecnologia são conteúdos recorrentes 

nesse documento e são áreas que oferecem um leque de oportunidades para a EDS ser 

trabalhada, mas isso não ocorre na profundidade devida. Gera-se uma impressão de que 

trabalhar DS em outras disciplinas, que não a biologia ou em temáticas relativas a 

biodiversidade retira o professor (ou sistema educacional vigente) de sua zona de 

conforto. Pedrosa (2010) reconhece a importância dos professores, incluindo os de 

ciências e, em particular, os de Física e Química, reorientarem os currículos de cujo 

ensino são responsáveis no sentido de educação para o DS. Há a necessidade de se 

trabalhar o EC de forma mais complexa, pois essa área pode promover uma educação 

científica de qualidade que permitirá aos cidadãos participarem de tomadas de decisões 

em prol do DS (Santos, Silva & Pedrosa, 2016; Praia, Gil-Perez & Vilches, 2007). 

Muitas vezes a sustentabilidade foi tratada em um contexto sugestivo de 

perspectiva protecionista e conservacionista. Isso ocorre nos PCN I, quando o documento 

traz a ecologia como principal tema para tratar de assuntos ligados à sustentabilidade. 

Araújo e Pedrosa (2014) mostram que a visão puramente ambiental do DS tem uma 

presença expressiva no ensino quando levantaram concepções, de professores de ciências 

em formação, sobre esse assunto. 

Há também a utilização de termos em contextos que deveriam ser evitados como, 

quando nos PCN+, o documento aponta que deve haver um “uso sustentável da 

biodiversidade”, dando um caráter utilitarista para os seres vivos, ao invés de enfatizar as 

relações destes com os pilares do DS: economia, sociedade, ambiente e seus 

desdobramentos. Esse usos são frutos do modelo desenvolvimentista que se instaurou no 

Brasil no início do século XX e que prevalece até os dias atuais. Segundo Assaiman & 

Melo (2016) esse modelo concede utilidade à natureza, que é vista somente como fonte 

de recursos econômicos e mercadoria para o capital.  

Sobre as inúmeras possibilidades de discussões e relações que podem ser feitas 

sobre o DS, o documento PCN II trouxe uma inovação na medida em que relacionou 
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sustentabilidade com consumo, o que caracteriza uma clara diretriz para EDS. Vilches et 

al. (2009) destacam o “consumo responsável” como uma das ações chave da EDS. 

O termo sustentabilidade foi repetido com o complemento “sócio ambiental”, em 

documentos como o PNE e o INOVA, o que reafirma uma tendência de incluir o DS 

apenas nessas duas dimensões, quando na verdade há uma tríade que serve de sustentação 

para o estudo do DS: economia-sociedade-ambiente. Essa exclusão da dimensão 

econômica já vem sendo observada em outros estudos. Sauvé (1997), relata que que a 

economia não é percebida como um integrante da realidade social e que ela se impõe na 

sociedade e no ambiente. Morin (2000) afirma que a economia se abstraiu, há muito, das 

condições sociais, históricas, políticas, psicológicas, ecológicas inseparáveis das 

atividades econômicas.  

Os documentos oficiais devem ser claros ao tratarem de sustentabilidade e não 

limitar nem recortar o conceito, pois o entendimento do professor sobre a temática deve 

ser aprofundado acerca do tema. Araújo & Pedrosa (2014) revelaram em um estudo, com 

professores brasileiros em formação (ciências/biologia), que boa parte dos estudantes não 

considerou que as dimensões culturais e políticas estejam ligadas ao DS. Essa situação 

resulta em algumas reflexões: Se os documentos trazem a temática da sustentabilidade 

como uma diretriz, será que os professores dos vários níveis de ensino, com ênfase em 

ensino de ciências e biologia, estão fazendo uso dos documentos (ou uso de forma 

adequada)? Tiveram a formação necessária sobre esse assunto? Utilizar os documentos 

orientadores do ensino é uma rotina nas escolas? 

A BNCC é o documento mais novo (2016) e por ter sido escrito recentemente, 

traz a tendência de ter o DS como presença forte nas suas diretrizes educacionais. Esse 

documento se destacou pelo maior número de termos no texto (36 ao total). Ele abarca a 

política nacional de formação de professores, política nacional de materiais e tecnologias 

educacionais, a política nacional de infraestrutura escolar e a política nacional da 

educação básica. Grande parte dos termos estão como uma diretriz clara para a EDS. Há  

tópicos que discutem economia, educação financeira e sustentabilidade e trechos que 

apontam a necessidade de “formar cidadãos conscientes e comprometidos com a 

construção de relações mais sustentáveis dos sujeitos entre si e com o planeta”. Também 

se observou uma tendência contemporânea que é a diferenciação da educação ambiental 

(EA) e o DS, a primeira colocada como tópico à parte da discussão maior de DS como 

setores complementares ou de transição.  
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Alguns autores discutem as várias tendências atuais sobre a EA e EDS e apontam 

uma em especial, que é de a EDS se apresentar como uma "transição de uma EA, 

supostamente esgotada e presa a um naturalismo do século passado, para uma resposta 

educativa à crise ambiental" (Meira Cartea 2006, Pitanga, 2016). 

Outros documentos como o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

o Plano Nacional de Educação (PNE), abordam de maneira sutil questões inerentes a 

EDS, mas é importante esclarecer que o CNE, por exemplo, não tem o caráter de se 

aprofundar em direcionamentos mais práticos, seja em qualquer conteúdo, diferentemente 

dos Parâmetros.  

Apesar de o INOVA não ter apresentado termos, ele faz claras referências a 

questões inerentes à EDS, quando nas “dimensões de um currículo inovador” traz o 

objetivo de valorizar o estudo e as atividades sócio ambientais. Além disso aborda a 

necessidade de contextualização dos fenômenos físicos, químicos e biológicos e frisa a 

necessidade de trabalhar as especificidades regionais. Como isso não é claro no 

documento, os professores podem ter dificuldades em estabelecer as relações devidas 

entre as diretrizes e a EDS, que são complexas e requerem conhecimento interdisciplinar. 

Muitas vezes, os professores continuam a ler o currículo à luz das suas concepções de 

ensino e não interpretam os documentos como algo inovador (Freire, 2007).  

 

CONCLUSÕES 

Todos os documentos abrangem, ainda que sutilmente, aspectos da Educação para 

a sustentabilidade. Muitos deles foram elaborados num contexto da pós Conferência 

Mundial Sobre o Meio Ambiente que ocorreu no Brasil em 1992 (ECO 92) e outros são 

contemporâneos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Natural (RIO +20). O Brasil teve, portanto, um contexto histórico favorável para 

ampliação das discussões sobre sustentabilidade em várias áreas, inclusive e, 

principalmente, na educação.  

Nos documentos percebeu-se que a biodiversidade é ainda o tema mais acessível 

para estabelecer relações com a educação para o desenvolvimento sustentável. Enquanto 

isso, outros conteúdos chave para a EDS, principalmente no ensino de ciências, ficam 

fora dessa discussão.  

Para que os documentos não se tornem obsoletos frente às novas demandas 

mundiais, é preciso que eles se reestruturem, que novas versões sejam elaboradas e velhos 

paradigmas (conservacionistas, preservacionistas, utilitaristas) rompidos. 
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CAPÍTULO 2  

(Submetido a Revista Indagatio Didactica*) 

 

O TEMA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEMIÁRIDO EM 

MATERIAIS PRODUZIDOS PELO MEC E MMA 

RESUMO: Em âmbito mundial a ONU traçou, em 2015, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fornecem objetivos e metas a serem cumpridos 

em várias dimensões do desenvolvimento Sustentável (DS). Publicações relacionadas a 

temas do DS, no Brasil, do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério da 

Educação (MEC) apresentam um grande potencial para a formação de cidadãos 

conscientes, em ambiente escolar, e servem de subsídios para implementação de várias 

ações. Algumas regiões brasileiras, devido aos seus problemas ambientais, requerem 

urgência na implementação de programas de DS, como é o caso da região semiárida. 

Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar publicações do MEC e MMA sobre 

DS, à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e classificar sua possível 

utilização em escolas do semiárido. Para isso foi construída uma planilha com perguntas 

gerais sobre o DS e perguntas específicas sobre o semiárido. Foram avaliadas 12 

publicações e a maior parte delas está em consonância com os vários ODS. Quando 

avaliado se essas publicações podem servir de base para se traçarem estratégias de 

convivência com a região citada, a maioria das publicações esta enquadrada como “em 

partes”.  Sugere-se, então, que haja a construção de publicações oficiais regionalizadas. 

Palavras-Chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, educação para o 

desenvolvimento sustentável, educação para a cidadania.  

 

ABSTRACT: Globally the UN has outlined the Sustainable Development Goals (SDG) 

in 2015 that provide goals and targets to be met in various dimensions of sustainable 

development. Publications related to DS issues in Brazil, the Ministry of the Environment 

(MMA) and the Ministry of Education (MEC), present great potential for the formation 

of conscientious citizens, in a school environment, and serve as subsidies for the 

implementation of several Actions. Some Brazilian regions, due to their environmental 

problems, require urgency in the implementation of SD programs, as is the case in the 

semi-arid region. The objective of this study was to evaluate MEC and MMA publications 

on SD in the light of the Sustainable Development Objectives and to classify their 

possible use in semiarid schools. For this, a spreadsheet with general questions about DS 

and specific questions about the semi-arid was constructed. There were 12 publications 

evaluated and most of them are in line with the various SDG. When evaluated whether 

these publications can serve as a basis for strategies for coexistence with the region cited, 

the response for most publications was "in parts". It is suggested, then, that the 

construction of official publications regionalized. 

Key words: Sustainable Development Goals, education for sustainable development, 

Education for citizenship. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os diversos setores do governo brasileiro devem estar em processo contínuo de 

articulação e atualização frente às demandas de políticas nacionais e internacionais. 

Documentos e publicações diversas são elaboradas para consolidar e dar visibilidade a 

essas políticas, além de traçarem diretrizes em um determinado cenário, informar e 

auxiliar na formação de diversos públicos. Temas atuais e urgentes como o 

desenvolvimento sustentável (DS) têm sido tratados amplamente na sociedade 

internacional e brasileira, principalmente pelo grave contexto de crise ambiental 

instaurado, o qual gera um cenário de emergência planetária real (Vilches e Perez, 2016; 

Vilches et al 2013; Vilches et al, 2008).  

O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação abarcam grande parte 

das publicações didáticas sobre DS. Esses documentos e outros tantos que têm a pretensão 

de disseminar o DS podem ser vistos como objetos de formação de cidadãos conscientes, 

por meio do potencial que eles oferecem: o letramento científico.  

Já está consolidada a ideia de que o letramento científico serve como um dos 

pilares centrais para a construção da cidadania (Motta-Roth, 2011; Santos & Mortimer, 

2001; Miller, 1983) e já na década de 1980 Paulo Freire relatava que o letramento* 

implicaria numa auto formatação do indivíduo que resultaria uma postura interferente do 

homem sobre seu contexto. 

É urgente a insistência da exigência do envolvimento de todos, e em particular de 

educadores, em ações mitigadoras da crise ambiental global (Vilches & Perez, 2016). 

Nessa perspectiva, a escola passa a ser um espaço importante na formação de cidadãos 

que buscam ressignificar sua relação com o seu meio, pois não há como desvincular o 

contexto escolar da conjuntura social, histórica, ambiental e econômica. A escola permite 

a transformação consciente de pessoas, através da formatação de hábitos, atitudes, 

valores, comportamentos e conceitos (Almeida & Amaral, 2005).  

A educação age como ferramenta obrigatória na atualização e na disseminação de 

ideias relacionadas ao desenvolvimento sustentável (DS). Não é à toa que a UNESCO 

proclamou o período de 2005 a 2014 como a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, em âmbito mundial, que tinha como principal objetivo 

integrar os princípios, os valores e as práticas do DS a todos os aspectos da educação e 

da aprendizagem. Nos anos 2000, fortalecendo a consolidação do paradigma da 
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sustentabilidade, surgiam outras estratégias traçadas pelas Nações Unidas como os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que se tratava de uma agenda, um plano de 

ação, para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Quinze anos depois, em 2015, 

surgiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também buscam fortalecer 

a paz universal com mais liberdade, reconhecendo que a erradicação da pobreza em todas 

as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global e 

um requisito indispensável para o DS (ONU, 2015; 2000).  

Apesar da crise ambiental ser global ela se desenrola localmente e algumas regiões 

requerem uma atenção urgente na implementação de ações para mitigar essa crise. 

Exemplo disso é o semiárido brasileiro que possui características muito particulares no 

que diz respeito às questões ambientais, o que reflete diretamente no modo de vida das 

pessoas, nas relações sociais e na economia dessa região. São mais de cinquenta milhões 

de pessoas vivendo nessa área, o que faz o semiárido do Brasil a região seca mais 

populosa do mundo (Brasil, 2010). 

Os problemas ambientais do semiárido brasileiro decorrem dos períodos de estiagem 

e são acelerados pela ação antrópica. A escassez hídrica e o processo de desertificação 

são exemplos disso. O quadro sócio econômico também ganha destaque negativo, já que 

muitas atividades tradicionais dependem da água para sua manutenção, como a 

agricultura e a pecuária. Esse conjunto de fatores faz com que parte significativa da 

população do semiárido viva em condições de risco, conceito que está relacionado com a 

vulnerabilidade e periculosidade que acometem determinados grupos de pessoas (Beck, 

2006). O contexto de comprometimento da qualidade de vida dessa população traz a 

necessidade de implementação de estratégias que permitam os indivíduos terem uma 

convivência saudável com essa região e que essas sejam pautadas na sustentabilidade. As 

estratégias de convivência relacionam-se diretamente a processos de aprendizagem social 

que levam em consideração as peculiaridades e potencialidades da região semiárida 

(Bezerra & Rosito, 2011).  

 

1.2 Objetivos 

Sendo as publicações do MEC e MMA, que versam sobre DS, materiais em 

potencial para formar cidadãos conscientes na perspectiva da sustentabilidade e, 

teoricamente, produções didáticas capazes de proporcionar ferramentas de 

implementação de estratégias de convivência em determinadas regiões, este trabalho teve 

por objetivo caracterizar a abordagem dada a temas ambientais nessas publicações, 
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identificando a consonância com os ODS e avaliando uma possível aplicação no contexto 

escolar, particularmente, da região semiárida brasileira. 

 

2. METODOLOGIA 

Preliminarmente, foram selecionados os materiais didáticos do MEC e MMA, a 

serem estudados, por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2011), destacando-se os 

documentos que se relacionavam com temas relativos à sustentabilidade. Todas as 

publicações utilizadas estão no banco de dados desses órgãos e encontram-se disponíveis 

para pesquisa pública, em seus respectivos sítios: www.mec.gov.br  e www.mma.gov.br. 

Após a escolha das publicações foi construída uma planilha para a avaliação do material 

(Quadro1), formada por questionamentos relativos a conteúdos gerais sobre o DS, bem 

como conteúdos específicos de sustentabilidade com foco no semiárido. Essencialmente 

buscou-se investigar, nos materiais, a abordagem dada às temáticas relativas à 

sustentabilidade, tendo os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU como 

referência para tal. A relevância, atualidade e contextualização dos conteúdos com a vida 

do aluno também foram avaliados e, por fim, foram formuladas perguntas sobre a 

possibilidade de uso das publicações em escolas do semiárido e a viabilidade de utilização 

desses textos como norteadores de estratégias de convivência com esta região. Todas 

essas perguntas direcionaram a pesquisa e orientaram o levantamento de dados contidos 

nas publicações. 

As perguntas, principalmente aquelas da seção “conteúdo geral”, foram baseadas 

em uma linha vigente do desenvolvimento sustentável, que visa a formação cidadã e que 

está alinhada aos preceitos de DS postos pela ONU. As publicações, depois de avaliadas, 

foram categorizadas em dois grupos: Instrução e formação. As primeiras fornecem 

instruções para implementação de programas relacionados ao meio ambiente e as outras 

possuem caráter de formação em conteúdos específicos relacionados ao meio ambiente. 

Abaixo encontra-se um quadro com os questionamentos avaliativos e, em anexo, o 

mesmo quadro respondido para cada publicação avaliada (APÊNDICE A). 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
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Quadro 01 – Questionamentos guia para a avaliação das publicações do MEC e MMA. 

 

 Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

    

1.2. A publicação contempla as várias 

dimensões do DS? 

    

1.3.Pode haver aproximação real do 

conteúdo do material com a vida do aluno? 

    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

    

 

1.5 As atividades propostas compreendem 

metodologias ativas? 

    

 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)? 

    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

    

2.3. A publicação pode fornecer elementos 

para a construção de estratégias de 

convivência com o semiárido? 

    

Fonte: A pesquisa 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliadas 12 publicações (APÊNDICE B), das quais três possuem caráter 

instrucional e nove de formação. No quadro 02 tem-se um panorama geral das 

publicações: 

Quadro 02 - Categorização das publicações avaliadas, ano e órgão responsável: 

Número Nome da publicação Ano Órgão 

responsável 

Objetivo 

01 Coletivos Jovens de Meio Ambiente: Manual 

Orientador 

2005 MEC e MMA Instrução 

02 Coletivos Educadores para territórios sustentáveis 2007 MMA Instrução 

03 Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis: 

educando-nos para pensar e agir em tempos de 

mudanças socioambientais globais 

2012 MEC e MMA Instrução 

04 Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola 

e na comunidade (TERRA)  

2008 MEC e MMA Formação 

05 Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola 

e na comunidade (ÁGUA) 

2008 MEC e MMA Formação 

06 Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola 

e na comunidade (AR) 

2008 MEC e MMA Formação 

07 Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola 

e na comunidade (FOGO) 

2008 MEC e MMA Formação 

08 Consumismo Infantil: na contramão da sustentabilidade  - MMA Formação 

09 Manual de Educação para o Consumo Sustentável: 

Cidadania  

2005 MMA, MEC, 

IDEC e 

Consumers 

International. 

Formação 

10 Manual de Educação para o Consumo Sustentável: 

Água 

2005 MMA, MEC, 

IDEC e 

Consumers 

International 

Formação 
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11 Manual de Educação para o Consumo Sustentável: 

Energia 

2005 MMA, MEC, 

IDEC e 

Consumers 

International 

Formação 

12 Manual de Educação para o Consumo Sustentável: 

Biodiversidade 

2005 MMA, MEC, 

IDEC e 

Consumers 

International 

Formação 

Fonte: A pesquisa 

É notório um avanço nas temáticas de algumas publicações que se conectam cada 

vez mais com o que se entende por DS na atualidade. A publicação 08, escrita pelo MMA, 

que trata da relação do consumo infantil com a sustentabilidade, é inovadora e fortalece 

a perspectiva interdisciplinar que as discussões do DS devem ter, ponto de vista defendido 

por autores como Leal-Filho (2009); Flores e Zepeda (2002). Do mesmo modo, a 

publicação 09 trata de um tema não tão convencional nos debates de DS: a cidadania. 

Para Gadotti (2008) a construção da cidadania e consequente participação das pessoas são 

inerentes à educação para sustentabilidade e requisitos obrigatórios no processo no 

processo de DS.  

Todas as 12 publicações têm caráter de formação ou de instrução, e sejam elas 

voltadas para o uso específico em escolas ou não, podem ter aplicabilidade no contexto 

escolar (o que responde ao q0uestionamento 1.1) e não se limitam a determinadas 

disciplinas, séries ou faixa etária, estando assim em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que preveem o “meio ambiente” como tema transversal. É 

importante estabelecer essa transversalidade, mesmo em materiais que não tenham sido 

escritos apenas para o contexto escolar, mas que podem vir a ter aplicabilidade nas 

escolas.  

O modo como o meio ambiente é abordado nessas publicações não recai em uma 

visão simplista, naturalista, conservacionista ou somente ecológica. Isso aponta avanços 

na compreensão do meio ambiente como um espaço complexo, fugindo do reducionismo 

que já embasou essas discussões outrora. Principalmente as publicações de instrução 

estão em afinidade com o que Leff (2009) classifica como saber ambiental: algo que não 

é um conhecimento exclusivo da biologia e da ecologia e que passa por construções de 

sentidos coletivos e identidades compartilhadas que formam significações culturais 
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diversas na perspectiva de uma complexidade emergente e de um futuro sustentável. É 

nítido, nos textos, um esforço no sentido de romper um discurso de dicotomia entre 

ambiente e sociedade, e de inserir, consequentemente, um arquétipo de visão sistêmica e 

complexa como vislumbrado por Morin (2000).  

Essa visão sistêmica não diz respeito somente às dimensões centrais do DS 

(ambiental, econômica e social), também há a necessidade de conexão entre as diferentes 

dimensões da escola (currículo, gestão, espaço físico e relação escola - comunidade), 

como é apontado por Steuck et al (2015). A inevitabilidade de um perfil agregador em 

todos os âmbitos, quando se trata de DS, é apresentada nas publicações como na de 

número 03, instrucional, que relata a imprescindibilidade da escola deixar de ser uma 

“ilha”, passando a fazer parte de uma comunidade mais ampla, que propõe respostas 

criativas para a crise socioambiental e de valores que a humanidade atravessa 

atualmente. Na mesma perspectiva, a publicação formativa de número 09, que trata da 

relação entre consumo e cidadania, enfatiza que para discutir o assunto deve haver 

conexão entre valores éticos, escolhas políticas e visões sobre a natureza. 

Dos aspectos avaliados, dois foram contemplados em sua totalidade: a 

aproximação real do conteúdo do material com a vida do aluno e a atualidade e relevância 

das informações. Apesar das publicações mais antigas datarem de 2005, são elas que 

ainda estão disponíveis para tratar desses cont0eúdos. Isso evidencia que o processo de 

DS, apesar dos avanços, ainda funciona sobre uma engrenagem relativamente lenta, isso 

porque se trata de uma mudança real de paradigma que desafia a lógica vigente da 

dinâmica econômica.  

Sobre a contextualização e necessidade de abarcar o cotidiano do aluno, são 

estratégias que vêm sendo utilizadas há tempos, principalmente nas temáticas ambientais. 

Paulo Freire sinalizava que para os educandos serem sujeitos ativos e críticos no processo 

de aprendizagem, deveriam promover relações diretas dos conteúdos com suas realidades 

locais. Essa prática resulta em uma educação transformadora, ponto chave da educação 

para o DS.  

Outro quesito crucial nas publicações, seja de formação ou instrução, é que elas 

conseguem ultrapassar a teoria e serem propositivas, ou seja, elas sugerem atividades 

concretas e essas compreendem metodologias ativas, de acordo com o que é questionado 

no item 1.5. O discurso que visa a população ter consciência das problemáticas ambientais 

já não é suficiente. Além da consciência sobre o DS, é preciso ações concretas para que 

haja mudanças efetivas (Kondrat & Maciel, 2013; Sato, 2001).  



41 
 

As publicações de formação de número 04, 05, 06 e 07, (pertencentes ao caderno 

de “Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola e na comunidade”) se 

destacam na proposição de ações concretas, já que ao final dessas publicações aparecem 

os seguintes tópicos: “ações mitigadoras globais”, “ações adaptativas nacionais”, 

“ações preventivas regionais”, “ações transformadoras locais” e “ao alcance da escola 

e da vizinhança”. São ações que, como os próprios títulos sugerem, recomendam práticas 

que abarcam todos os âmbitos, dos mais globais aos locais e envolvem as diversas 

dimensões do DS. No entanto, as ações sugeridas no “Manual de Educação para o 

Consumo Sustentável: Energia” – publicação de formação de número 11 se limitam à 

dimensão ambiental como, por exemplo, a sugestão de uma pesquisa sobre os “Impactos 

ambientais da energia elétrica”.  

Ainda sobre esse quesito, todas as publicações de instrução já possuem uma 

natureza prática, já que descrevem passos para implementação de programas. Na 

publicação de instrução de número 01 (Coletivos Jovens de Meio Ambiente: Manual 

Orientador) destaca-se, como característica importante dos jovens que irão compor esse 

coletivo, “a postura proativa e capacidade de tomada de decisão”. Todas as outras 

publicações de instrução estão alinhadas nessa perspectiva.  

 

3.1 Publicações e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Apesar das publicações terem sido escritas na vigência dos “Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio” – ODM - (2000 – 2015) e não dos atuais “Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável” – ODS - (2015-2030) é necessário que se investiguem 

as relações das publicações em voga com os ODS para aferir a efetividade do conteúdo 

das publicações frente às demandas atuais.  

As relações entre os ODS e as publicações de formação se expuseram de maneira 

clara, principalmente pelo fato dos ODS serem tematicamente específicos e as 

publicações de formação também. As publicações 05 e 10 (Mudanças Ambientais 

Globais: Pensar + agir na escola e na comunidade – ÁGUA - e Manual de Educação para 

o Consumo Sustentável: Água), por exemplo, estão em grande parte em consonância com 

o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 6 (ODS 6), que visa “Assegurar 

a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”.  A 

publicação de número 10, apesar de ser mais generalista para as questões da água, traz 

uma sessão que pontua “Ações voltadas para a redução do desperdício e para o controle 

da poluição da água”. Já a publicação 6 tem um forte cunho crítico em toda sua 
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totalidade, ressaltando inúmeras implicações que o mau uso da água pode acarretar, em 

vários níveis, culminando com uma série de ações diretas, que implicam mudanças de 

atitudes, individuais e coletivas, nas mais variadas dimensões do DS. Em contrapartida 

nenhuma das publicações sobre água traz a discussão sobre as águas dos oceanos, isso 

faz com que o ODS14, que versa sobre “Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 

mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento” não seja contemplado. 

As publicações de números 07 e 11 tratam do tema Energia e relacionam-se com 

o ODS7 que visa “assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis 

a serviços de energia, até 2030”. A publicação de número 11 (Manual de Educação para 

o Consumo Sustentável: Energia), apesar de trazer elementos para a reflexão sobre o 

consumo sustentável, fica aquém das expectativas no quesito das ações concretas. Já a 

publicação de número 7 (Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na escola e na 

comunidade (FOGO)), desenha os cenários do consumo de energia no mundo, de maneira 

crítica, listando os tipos de energia existentes, suas potencialidades e limitações. Faz 

ligações do tema “energia” com aspectos sociais e econômicos, relacionando, por 

exemplo, o consumo de energia com o crescimento populacional. De uma forma 

propositiva, que atende ao ODS7, sugere “alternativas para usar a energia de modo 

sustentável”, indicando formas simples e individuais de mitigar os problemas causados 

pelo consumo de energia e, também, formas coletivas que envolvem, inclusive, 

instituições estatais e/ou não governamentais. A discussão sobre energia, hoje em dia, no 

entanto, já não é mais essencialmente voltada para a economia de energia, que é a tônica 

principal das publicações sobre esse tema (principalmente a 11). Procura-se, atualmente, 

debater as formas alternativas de energia, como ocorreu, por exemplo, quando as Nações 

Unidas declararam 2012 como o Ano Internacional da Energia Sustentável Para Todos 

(ONU, 2011), 

As publicações de instrução (01, 02 e 03), por não tratarem de conteúdos 

específicos, não se limitam a ODS específicos, mas passeiam por todos, principalmente 

pelos mais gerais que se referem à educação, à eficácia das instituições, e até aqueles que 

se conectam a aspectos de igualdade de gênero, como, por exemplo, na publicação de 

número 01 (Coletivos Jovens de Meio Ambiente: Manual Orientador) que exalta a 

diversidade, inclusive de gênero, na construção de coletivos de meio ambiente, garantindo 

a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a 

liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, 

como versa o ODS5 (Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
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meninas). No entanto, apesar de adentrar no assunto de igualde de gênero, as publicações 

poderiam ter ido um pouco além e terem proposto, por exemplo, a necessidade de 

paridade de gênero nas instâncias do Coletivo Jovens do Meio Ambiente (publicação 1). 

É fundamental o debate sobre igualdade de gênero, empoderamento feminino e paridade, 

já que, em termos do acesso e permanência no sistema escolar, países da América Latina 

e Caribe ainda enfrentam a tarefa de assegurar a escolarização das mulheres, 

especialmente em zonas rurais e na população indígena, sendo um entrave para uma 

educação cidadã e, consequentemente, na educação para o desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2013).  

Na publicação 03 (Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis: educando-

nos para pensar e agir em tempos de mudanças socioambientais globais), pela sua própria 

natureza, é exaltada a necessidade da educação na construção do DS: “A legislação, a 

tecnologia e o planejamento energético são maneiras de ajudar no combate ao 

aquecimento do planeta. Mas nenhum é tão eficiente quanto a educação. Consoante à 

isso, estão as diretrizes do ODS4 que visam “garantir que todos os alunos, por meio da 

educação, adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável”. Essa publicação (03) pretende colocar a educação como 

ferramenta chave na construção do DS, mesma visão defendida pela UNESCO e vários 

autores (Mínguet & Ruiz, 2017 Miranda & Agreda, 2016; Gadotti 2008), fornecendo 

elementos para este debate nas escolas, propondo reflexão e solução dos seguintes 

questionamentos: O que é uma escola sustentável? Quais valores, habilidades e atitudes 

são necessários para que a escola contribua para melhorar a qualidade de vida das 

presentes e futuras gerações? Como transformar a escola em um espaço (...) inclusivo e 

motivador de ações e atitudes sintonizadas com a sustentabilidade socioambiental? (...) 

As publicações 04 e 12 tratam da biodiversidade e estão relacionadas ao ODS15 

que trata da vida terrestre e tem por objetivo “Proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater 

a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade”. Ambas as publicações tinham potencial para se relacionarem, também, 

com o ODS14 que trata de objetivos sobre a vida aquática marinha, embora o faça de 

maneira tímida (publicação 12) ou se ausente da discussão (publicação 4). 

A publicação de número 06 (Mudanças Ambientais Globais: Pensar + agir na 

escola e na comunidade (AR)) trata de aspectos relacionados à poluição do ar. Não existe 

um ODS voltado exclusivamente para essa temática, talvez porque a emissão de gases 
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estufa já tenha sido uma das temáticas mais debatidas na década passada com a 

implementação de ações concretas em âmbito mundial, como, por exemplo, o Protocolo 

de Kioto (1997). Entretanto, as questões de poluição do ar estão dissolvidas em vários 

ODS, como o ODS7, que prevê adoção de tecnologias de combustíveis fósseis avançadas 

e mais limpas ou no ODS9 que pretende adotar tecnologias e processos industriais 

limpos e ambientalmente corretos.  Já o ODS 12 visa alcançar o manejo ambientalmente 

saudável dos produtos químicos reduzindo significativamente a liberação destes para o 

ar. E, apesar, de não tratar de poluição do ar, especificamente, o ODS13 (Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança climática e seus impactos) também se conecta ao 

teor da publicação 06. 

As publicações de número 8 e 9 (Consumismo Infantil: na contramão da 

sustentabilidade e Manual de Educação para o Consumo Sustentável: Cidadania) fazem 

coro com o ODS12 que pontua metas sobre os padrões de produção e consumo. O 

primeiro tópico da publicação 9, por exemplo, trata de uma discussão sobre a sociedade 

de consumo, enfatizando a “relação de valores de uma sociedade com o consumo em 

excesso”. Há um tópico para tratar sobre os impactos ambientais do consumo que se 

relaciona diretamente com um dos objetivos do ODS12 que é alcançar a gestão 

sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.  

O debate sobre consumo na nossa sociedade é urgente, mas de difícil mudança de 

paradigma, já que a sociedade se depara a cada dia com um volume incalculável de 

produtos e serviços, úteis e supérfluos, produzidos de forma sustentável ou não. Para parte 

da sociedade, principalmente nos países em desenvolvimento, o consumo ainda soa como 

indicador de desenvolvimento, embora concordamos que só pode haver sustentabilidade 

quando houver a desvinculação dos avanços sociais qualitativos de infindáveis aumentos 

quantitativos da produção e do consumo (VEIGA, 2010). Dessa maneira, a publicação 8, 

inovando e de forma certeira, foca na questão do consumidor infantil, como forma de 

trabalhar a consciência das crianças em relação ao consumo, visando a formação de 

cidadãos mais conscientes em outras fases da vida.  

 

3.2 As publicações e o semiárido 

As publicações, em tese, devem se adequar às várias realidades do país, por serem 

escritas de maneira ampla, para todo o território brasileiro, mas também é importante 

ressaltar que o DS é visto como algo glocal, que articula as necessidades e restrições 

globais com as possibilidades e práticas locais, ou seja, possuem necessidade de 
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planejamento local (Murga-Menoyo & Novo, 2017; Vilches & Perez, 2009). Então, 

mesmo não sendo as publicações voltadas para um local em específico, elas devem ser 

adequadas para atender demandas das várias regiões do nosso país. Os últimos 

questionamentos desta pesquisa - 2.2 O material pode ter aplicabilidade no semiárido? 

2.3. A publicação pode fornecer elementos para a construção de estratégias de 

convivência com o semiárido? - buscaram investigar essa questão. 

Todas as publicações de instrução fornecem orientações necessárias para a 

aplicação de programas específicos, com margem para aplicação em qualquer contexto: 

urbano, rural e em qualquer região. São documentos que fortalecem as pessoas 

coletivamente, dando-lhes subsídios para implementar programas relativos ao meio 

ambiente/educação ambiental/desenvolvimento sustentável. A publicação 01, por 

exemplo, enfatiza que apesar de ser generalista, consegue contemplar vários públicos 

alvo, de estudantes a agricultores, e frisa que pode haver a necessidade de ajustamento do 

programa frente as necessidades de cada região.  

Dentro das publicações de formação, apenas a 05 (Mudanças Ambientais Globais: 

Pensar + agir na escola e na comunidade (ÁGUA)) obteve respostas positivas para os 

questionamentos 2.2 e 2.3, pois, além de tratar criticamente as questões globais 

relacionadas à água, também enumera e discute alguns problemas emblemáticos do 

semiárido brasileiro, como, por exemplo, a eutrofização das águas e a desertificação. Para 

esta última, inclusive, cita os estados da região nordeste mais afetados pelo processo de 

desertificação e afirma a existência de práticas ecológicas para conter o processo. O 

problema da disponibilidade hídrica do Nordeste é apontado e ações mitigadoras também, 

como a construção de cisternas que ajudam as famílias a terem água no período da seca.  

A publicação 10, que também trata do tema “água”, ausenta-se da discussão de 

problemáticas referentes à água no Brasil. Mesmo não sendo o objetivo da publicação 

tratar sobre água no semiárido, não há como fugir da discussão de um problema profundo 

e histórico como é a seca no semiárido brasileiro. É fundamental que essas discussões 

cheguem às escolas e outros espaços. Medeiros & Araújo (2013) mostraram, em um 

estudo realizado com alunos e professores de uma região semiárida, que uma parcela 

relevante desse grupo, desconhecem aspectos importantes da dinâmica e ecologia do 

semiárido, justificando a necessidade de utilização de materiais complementares voltados 

para esses conteúdos nas escolas.  

Concluiu-se, sobre as publicações 06 e 12, que ambas podem ter aplicabilidade no 

semiárido, entretanto só fornecem, em partes, elementos para a construção de estratégias 
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de convivência com a região, uma vez que relata problemas da área sem propor ações 

efetivas. Na publicação 06, que trata das questões do ar, são relatados os efeitos do 

aquecimento global na agricultura e é mostrado como isso se desenrola em todas as 

regiões com exceção do Nordeste. Também há informações inconsistentes tratadas sem 

as devidas proporções da gravidade da situação, como na afirmação de que “o 

aquecimento global não será tão pronunciado em regiões como o Nordeste”, afirmando-

se logo após que “as temperaturas no Nordeste podem aumentar de 2ºC a 5ºC até o fim 

do século, o que faria as chuvas diminuírem, possivelmente, em até 15% no período”. 

Diferente do que a publicação afirma, esse seria um cenário devastador para a região. 

As demais publicações, metade delas, contemplaram os questionamentos 2.2 e 2.3 

em partes, ou seja, o texto pode até servir de base para o leitor despertar para questões 

gerais sobre o DS no semiárido, mas não fornecem elementos ou sugestões para efetivar 

essas ações através de estratégias de convivências específicas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O DS caminha de maneira contínua e firme e tem a educação como seu lastro. As 

publicações aqui avaliadas são instrumentos importantes, disponíveis, para serem 

utilizados em diversos espaços de formação, inclusive o escolar. Neles é possível perceber 

o potencial de letramento sobre DS que culmina, invariavelmente, numa formação cidadã.  

De maneira geral, as publicações não possuem um foco apenas ecológico, e 

conseguem romper as barreiras do ambientalismo e adentrar nas perspectivas econômica 

e social, mesmo que ainda não seja de maneira ideal, já que alguns dos ODS se ausentam 

nessas publicações, como o ODS1 que trata da erradicação da pobreza. Ainda há uma 

dificuldade de relacionar questões do meio ambiente com a questão da pobreza, mas é 

algo que deve ser feito, pois não há DS pleno sem justiça social.  

É importante que publicações sobre DS escritas em um país de dimensões 

continentais como o Brasil possam ser utilizadas em todas as regiões e, ainda mais, em 

regiões com problemas ambientais tão agravados como o semiárido. O ideal é que esses 

materiais, que tratam de DS, pudessem estar completamente alinhados aos ODS, 

evidenciando as particularidades regionais, mas com visão global dos processos. Esses 

materiais têm, em partes, essa capacidade, mas lacunas foram identificadas durante o 

processo avaliativo. Deve haver integração do conteúdo das publicações com o que está 

acontecendo no mundo, como as ações de âmbito planetário da ONU, característica 

contemplada em partes nesses materiais. É importante, portanto, que haja atualização ou 
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lançamento de novas publicações para que as tendências, discussões e planos de ação 

sobre DS, não fiquem atrasados em relação ao contexto mundial. A construção de 

publicações oficiais regionalizadas também se constitui uma demanda urgente.  
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CAPÍTULO 3 

 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E AGENDAS AMBIENTAIS NAS 

ESCOLAS: O QUE PENSAM DOCENTES QUE ATUAM EM REGIÃO 

SEMIÁRIDA DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 

RESUMO: A implementação da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) 

é estratégica, já que ela possibilita que alunos tenham uma visão mais ampliada da 

realidade, percebendo os problemas do planeta, suas interconectividades e vislumbrando 

possíveis soluções, sendo necessário que os professores sejam formados nessa 

perspectiva. O objetivo deste artigo foi mensurar o conhecimento e concepção de 

docentes sobre EDS, a relação desta com o seu contexto, avaliando como estes 

profissionais subsidiam suas ações docentes dentro desse campo. A partir do uso de 

questionários com docentes, concluiu-se que os professores trabalham DS de forma 

fragmentada e até desconhecem o próprio termo EDS. Também não são estimulados a se 

articularem para buscar materiais públicos que foram produzidos alinhados à política do 

DS e esses materiais também não são devidamente divulgados. Isso denota o quanto a 

discussão sobre sustentabilidade ainda é frágil no campo educacional, sendo 

recomendadas medidas urgentes para reversão desse fato. 

Palavras Chave: Educação para a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

formação de professores, agenda ambiental. 

 

ABSTRACT: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) is 

strategic, since it allows students to have a broader view of reality, perceiving the 

problems of the planet, their interconnections and envisioning solutions to them. This 

requires that teachers be trained in this perspective. Thus, the objective of this article was 

to measure the knowledge and conception of teachers about ESD, its relation with its 

context and to evaluate how these professionals subsidize their teaching actions within 

this field. For this purpose a questionnaire was applied with teachers, which generated 

information on aspects related to ESD. It was concluded that teachers work DS in a 

fragmented way and, even, they do not know the term ESD itself. Nor are they encouraged 

to articulate to seek public goods that have been produced in line with DS policy. This 

indicates that the debate about sustainability is still fragile in the educational field, and 

urgent measures are recommended to reverse this fact. 

KEYWORDS: Education for sustainability, sustainable development, teacher training, 

environmental agenda. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma via para disseminação 

de um novo paradigma em prol da sustentabilidade e abarca dimensões múltiplas, quais 

sejam: social, ambiental, econômica e variantes destas. De acordo com a UNESCO (2006, 

pp. 4-5), a EDS tem como características ser interdisciplinar e global, ser baseada em 

valores, promover o pensamento crítico e possuir aspectos multimetodológicos, além de 

se desenvolver a partir de um contexto local.   

As demandas planetárias atuais clamam por cidadãos que tenham um novo olhar sobre 

sua realidade, que possam tomar decisões acertadas em prol da sustentabilidade, 

mitigando os impactos em escalas diversas. A EDS, portanto, é estratégica, já que se 

insere na formação direta do aluno, sendo, porém, necessário pensar em algo que antecede 

a prática da EDS nas escolas: a formação docente. 

Para Vilches e Perez (2013) é essencial incorporar a EDS no currículo básico da 

formação de professores em diferentes níveis educacionais e, em particular, na formação 

de futuros professores dos anos finais da educação básica. Esses autores ainda destacam 

que isso é fundamental para ser criada uma cultura de sustentabilidade. Nesse contexto, 

é necessário que a formação de professores ultrapasse a tendência de orientar 

comportamento dos cidadãos com base em interesses particulares, ou seja, que docentes 

sejam formados para estimular atitudes e comportamentos responsáveis, preparando a si 

próprios e a seus alunos para a tomada de decisões visando o Desenvolvimento 

Sustentável (DS) (Vilches & Perez, 2012) 

 A universidade, como grande formadora de professores em seus cursos de 

licenciatura, passa a ser peça chave nesse processo, visto que ela se torna capaz de formar 

profissionais socialmente responsáveis e multiplicadores dessa visão (Domingo et al, 

2013; Azcárate, Navarrete e García, 2012). Percebe-se, portanto, que esta nova forma de 

enxergar e discutir o mundo depende de ações mais robustas, estruturantes e coletivas, 

que consigam extrapolar o simplismo de ações ecológicas, isoladas e pontuais.  

Enquanto um novo paradigma voltado para EDS não se consolida, governos mais 

alinhados a essa tendência começam a criar cenários que favoreçam a disseminação de 

ideais de desenvolvimento sustentável (DS). Nos anos 2000, no Brasil, por exemplo, o 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançaram 

documento intitulado COM-VIDA, o qual elenca os passos para criar a Comissão de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, para a realização da Agenda 21 nesses espaços 

(BRASIL, 2004). Também nesse mesmo período foram lançadas outras tantas 
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publicações governamentais para subsidiar o trabalho do professor sobre temas 

relacionados à sustentabilidade como: água, energias renováveis, consumo consciente, 

entre outros. 

Diante da discussão da importância da formação de professores com vistas à educação 

para a sustentabilidade, este trabalho teve por objetivo mensurar o conhecimento e 

concepção desses professores sobre EDS, a relação desta com o seu contexto e avaliar 

como estes profissionais subsidiam suas ações docentes dentro desse campo.  

 

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicado junto aos professores, um 

questionário (APÊNDICE C) composto por três partes, o que possibilitou a geração de 

informações de aspectos relacionados à EDS, com vistas à análise quali-quantitativa dos 

seguintes dados:  

Parte I: Perfil dos participantes;  

Parte II: Opiniões e concepções dos professores sobre questões ligadas à EDS; 

As opiniões e concepções foram aferidas por meio de cinco questões abertas 

(Quadro 01). Para avaliar as respostas das questões discursivas foram utilizados 

elementos da Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado, proposta por 

Moreira, Simões e Porto (2005), que propõe, resumidamente: aplicação de questionários, 

leitura exata do que o respondente escreve (relato ingênuo), categorização dos Dados 

(identificação de atitudes) e cálculo da frequência percentual. 

 

Quadro 01: Parte II do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A pesquisa 

1. Os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável difundiram-se rapidamente 

e são utilizados, hoje, praticamente de forma unânime e global. Para você, o que significa 

desenvolvimento sustentável? 

2. Exemplifique pelo menos uma ação que você acredita estar relacionada ao 

desenvolvimento sustentável. 

3. O que você entende por “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” 

4. Você sabe o que é uma agenda ambiental? Se sim, escreva um pouco sobre isso.  

5. Na sua escola há uma agenda ambiental? Você já trabalhou com agenda ambiental em 

alguma fase de sua vida profissional?  
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Parte III: identificação de uso de matérias didáticos livres.  

Esta atividade previa a visualização de treze imagens referentes às capas de 

publicações do MEC e/ou MMA, importantes vias de disseminação do DS (Araújo & 

Medeiros, 2018). Os professores deveriam assinalar se e quais dessas publicações já 

haviam utilizado, informando o porquê e como utilizou.  

As publicações em questão são: Coletivos Jovens de Meio Ambiente: Manual 

Orientador; Coletivos Educadores para territórios sustentáveis; Coleção Mudanças 

Ambientais Globais: Pensar + agir na escola e na comunidade (Volumes: Terra, Água, 

Ar e Fogo); Coleção Manual de Educação para o Consumo Sustentável (Volumes: 

Cidadania, Água, Energia e Biodiversidade); Consumismo Infantil: na contramão da 

sustentabilidade; COM-VIDA – Construindo Agendas 21 nas escolas. 

As respostas ao questionário e a mensuração da utilização das publicações foram 

categorizadas e, quando cruzadas, permitiram uma leitura do nível de conhecimento dos 

professores sobre EDS, além de trazer nuances de como o professor subsidia teoricamente 

conteúdos relativos a esse tema a partir dos possíveis usos das publicações do MEC e/ou 

MMA. 

 

2.1 Espaço e tempo da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada no final de 2017 com professores de uma escola pública 

situada no semiárido brasileiro, no Município de Carnaúba dos Dantas, no sertão do Rio 

Grande do Norte. A citada região possui problemas sócio ambientais profundos, 

históricos e muito específicos, sendo a falta d´água, reconhecidamente, o mais grave. Tal 

problema reflete, de várias maneiras, em toda a estrutura do município, inclusive nos 

processos educativos formais. O município foi selecionado com base em parceria já 

estabelecida para trabalhos sobre sustentabilidade, além de estar situado na região 

semiárida do estado.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi aplicado com 17 professores da rede pública do município de 

Carnaúba dos Dantas. Os questionários foram identificados por A1, A2, ..., A17, com o 

intuito de otimizar a discussão dos dados e manter o anonimato dos professores.  Os 

professores respondentes do questionário são formados em várias áreas como Biologia, 

Agroecologia, Educação Física, Letras e destes 64,7% são polivalentes, com formação 

em pedagogia. Além disso, mais de 75% dos professores possuem uma pós-graduação. 
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Quando perguntados sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, os 

professores deram respostas que puderam ser classificadas em cinco categorias (Quadro 

2): 

 

Quadro 02:  Categorização do significado de desenvolvimento sustentável para os 

professores participantes.  

Fonte: adaptado de Araújo & Pedrosa, (2014) 

 

Apenas 11,8% dos professores foram capazes de elaborar respostas em 

compatibilidade com o conceito aceito de DS, conforme destacado pela ONU no 

Relatório Brundtland (1987). Isso pode ser constatado no exemplo: “Desenvolvimento 

Sustentável visa o uso adequado dos recursos ambientais, sem causar grande impacto ao 

meio ambiente. No Desenvolvimento Sustentável, há o crescimento econômico e social e 

a preocupação em manter os recursos naturais para as gerações futuras” (questionário 

A-11). A resposta abarca as três dimensões do DS e exibe a preocupação com as gerações 

futuras, o que mostra a sua consonância com o conceito vigente de DS.   

Muitos professores conceituaram o DS como algo puramente ecológico, 

revelando uma visão reducionista, compartimentalizada e até mesmo, conservadora da 

questão. Formularam conceitos de DS categorizados como “restrito” 23,5% dos 

professores, pois consideraram que o DS gira em torno da tomada de consciência própria, 

da responsabilidade pelas suas atitudes particulares e de mudanças de hábitos privativos, 

dando o tom pessoal à questão e excluindo as responsabilidades que extrapolam a esfera 

Número de 

Categorias 

Categorias Elaboradas % 

Categoria 1 Sem resposta 23,5% 

Categoria 2 Resposta sem sentido 5,9% 

Categoria 3 Conceito restrito 23,5% 

Categoria 4 Conceito ecológico e/ou de senso 

comum 

35,3% 

Categoria 5 Conceito aceito (Relatório Brundtland. 11,8% 
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individual. Sabe-se que a coletividade é ponto chave do DS e a Organização das Nações 

Unidas (ONU), esclarece que os esforços coletivos são primordiais para que se alcance o 

DS, como é bem destacado em sua agenda que traça metas para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). A visão restrita, que nesse caso, remete a 

uma visão individualista, apesar de não ser a ideal, pode trazer elementos importantes 

para transformações pessoais necessárias, mas ela deve ser pontuada como ingênua, no 

sentido de que as ações de DS devem ter um peso maior na sociedade para serem efetivas 

e, por isso, a sociedade civil organizada, o Estado, empresas, instituições do terceiro setor, 

entre outros, devem fazer parte do movimento amplo para o DS.  

Quando solicitados a responder sobre ações relacionadas ao DS, obtiveram-se 

respostas diversas e um percentual considerável não respondeu, além de uma pequena 

parcela ter apresentado respostas sem sentido. A análise para o agrupamento das respostas 

se revela no gráfico abaixo (Figura 01): 

 

Figura 01: Respostas dos professores sobre ações relacionadas ao DS 

 

Fonte: A  pesquisa 

 

Parte dos professores (29%), sinalizou como ação relativa ao DS a “melhor 

utilização dos recursos naturais”, sendo destacada em várias respostas a preservação e 

melhor uso da água como, por exemplo, na resposta do questionário A10: 

“Reaproveitamento da água e aproveitamento dos recursos naturais”. A luta contra o 

desmatamento também foi citada. Ambas as problemáticas (água e desmatamento) são 

características locais. A agricultura familiar foi citada por 12% e essa lembrança, 

6%

6%

29%

6%

12%

6%

18%

12%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ações econômicas

Energia Eólica

Utilização dos recursos naturais

Luta contra desmatamento

Reutilização de objetos

Diminuição do consumo

Não responderam

Agricultura Familiar

Resposta Sem Sentido

Exemplifique pelo menos uma ação que você 
acredita estar relacionada ao desenvolvimento 

sustentável.
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provavelmente, deve-se ao fato de que a agricultura familiar representa um setor de peso 

para a região Nordeste, além de ser difundida como uma atividade essencialmente 

sustentável (TEIXEIRA et al., 2012; Veiga, 1996). 

Ao serem questionados sobre ações em prol do DS, os professores deram respostas 

que foram incluídas nas categorias propostas por Araújo & Pedrosa (2014), para o mesmo 

tema: 1) Práticas educativas e comportamentos pessoais; 2) Políticas públicas locais ou 

globais; 3) Práticas educativas protetivas.  

 

Quadro 03: Ações que os professores acreditam relacionarem-se com DS 

Fonte: Adaptado de Araújo & Pedrosa (2014) 

 

A maioria dos professores indicou políticas públicas locais ou globais como ações 

em prol do desenvolvimento sustentável, resultado similar ao encontrado no trabalho de 

Araújo e Pedrosa (2014). Nenhum docente pontuou a Educação, Educação Ambiental 

e/ou algum âmbito do ensino como ação em prol do DS. Esses resultados evidenciam 

fragmentação em relação ao conceito de DS, falta de compreensão e desconhecimento do 

mesmo. Possível explicação para esta última constatação pode estar relacionada com a 

formação inicial desses professores que podem ter sido insuficientes ou esclarecedoras 

no âmbito do EDS. É possível que esta temática não seja, ainda, vista como uma 

proposição necessária na formação de docentes, pelo menos dentro do contexto da região 

estudada. Para Vilches & Perez (2012) é fundamental que os professores sejam formados 

na perspectiva da EDS e que eles possam alcançar respostas para as seguintes reflexões: 

Como contribuir para tornar a EDS possível? Como promover conscientização e 

Categorias  Respostas por categoria e frequência 

Práticas educativas e 

comportamentos pessoais 

Reutilização de materiais (6%); 

Redução do consumo (18%) 

Políticas públicas locais ou globais Luta contra desmatamento (6%); 

Energia Eólica (6%); Ações 

econômicas (6%); Agricultura Familiar 

(12%) 

Práticas educativas protetivas Proteção do meio ambiente (29%)  
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desenvolvimento de competências relativas à sustentabilidade? Como promover a cultura 

da sustentabilidade? 

Dentro dessa perspectiva, solicitou-se aos professores que respondessem como 

conceituariam EDS. As respostas foram categorizadas em três grupos, como proposto por 

Cunha et al (2010), adaptados para a pergunta em questão, conforme as seguintes visões 

de EDS:   

Categoria 01: EDS relacionada aos processos de ensino e aprendizagem; 

Categoria 02: EDS relacionada à política e organização escolar; 

Categoria 03: EDS relacionada às relações externas da escola.  

O resultado percentual, quando as respostas foram alocadas nas categorias acima 

se revela na Figura 02.  

 

Figura 02: Porcentagens das respostas dos professores alocadas em grupos específicos 

 

Fonte: Autora 

 

A maioria das respostas dos professores, 71%, inseriu-se na categoria 01, já que 

relacionaram a EDS apenas ao campo do ensino dentro da escola. Exemplo disso, foi a 

resposta do questionário A-12: “A educação é a palavra chave para a busca por um 

desenvolvimento sustentável, visando o esclarecimento por meio de palestras, aulas 

práticas, cursos, oficinas que explorem e evidenciem a importância das práticas 

sustentáveis”. As respostas sobre ações educativas, conscientização dos alunos, 

sensibilização e orientação, também foram dispostas nesse grupo. Esta compreensão é 

importante e muito tem se questionado o que seria necessário em sistemas formais de 

educação, nos dias atuais, para auxiliar os estudantes a desenvolverem um olhar voltado 

71%

6%

6%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Não responderam

O que você entende por “Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável”?
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para o DS. Em termos práticos, nas escolas, salas de aulas e laboratórios, o que poderia 

ser feito? (Pedrosa, 2012). Mas, apesar das válidas reflexões, apenas esse entendimento 

não é suficiente, visto que, para formar um alicerce sólido é necessário que a EDS seja 

vista como algo mais amplo e contemple políticas escolares, que esteja inserida nos 

currículos e extrapole os muros da escola, funcionando, inclusive, como pontua Leal-

Filho (2009), como ferramenta para construir pontes mais sólidas entre escolas e 

comunidades.  

As categorias 02 e 03 contemplaram respostas de acordo com estas últimas 

perspectivas postas, mas com apenas 6% de respostas, cada. Como exemplo de resposta 

do Grupo 02, afirma o docente identificado como A-10: a EDS passa por “Compromissos 

ambientais para um período a ser executado a curto, médio e longo prazo na escola”. É 

algo de expressividade maior do que as respostas inseridas na Categoria 01, pois é voltada 

à organização escolar, fazendo alusão à implementação de uma agenda com fixação de 

metas, para as questões ambientais.  

Um ponto crítico dos resultados é o fato de 18% dos professores, responderem 

que não sabem o que é EDS. Esse resultado pode ser reflexo dos cursos de formação 

inicial e continuada de professores não estarem, ainda, alinhados ao paradigma do DS. 

Para Freitas (2004), as instituições formadoras de docentes são resistentes à mudança, 

têm dificuldades para inovar os seus currículos e as suas práticas, e, muitas vezes, podem 

atender aos interesses corporativos que determinam consensos pragmáticos. Devido a 

esse engessamento a UNESCO (2005, 2006) recomenda que as nações tenham planos 

nacionais de sustentabilidade e incluam instituições de treinamento de professores neles. 

Para Cebrián & Pubill (2014), os futuros professores, durante a sua formação, devem ser 

capazes de adquirir competências profissionais que lhes permitam enfrentar diferentes 

desafios de sustentabilidade. Para isto, devem sair das universidades portando 

habilidades, práticas, ferramentas, atitudes e valores éticos que permitam enfrentar esses 

desafios. 

Com o intuito de averiguar se os professores conheciam instrumentos para auxiliar 

na implementação de práticas relacionadas à EDS, questionou-se se eles sabiam o que é 

uma agenda ambiental; se na escola que eles lecionam há esse tipo de agenda e se eles já 

trabalharam com agendas em alguma fase de sua vida profissional. Também, com o 

mesmo propósito, foram apresentadas 13 publicações do MMA e/ou MEC (descritas na 

metodologia), que os professores deveriam assinalar caso já as tivessem utilizado.  
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A maioria dos professores (71%) respondeu que não sabiam o que era agenda 

ambiental, revelando conhecimento muito basal em relação às ferramentas que podem ser 

utilizadas para delinear políticas organizacionais dentro do contexto de EDS, com a 

comunidade escolar. Uma das agendas ambientais mais conhecidas é a Agenda 21, a qual 

tem uma divulgação expressiva em vários âmbitos, sejam eles públicos ou privados.  

A mesma porcentagem de docentes nunca trabalhou com nenhuma publicação, do 

MEC e/ou MMA, que lhes foram exibidas, o que pode ser interpretado como a falta de 

divulgação apropriada dos materiais em questão ou, mesmo, desconhecimento da 

importância dos temas. Todas essas publicações são de simples e fácil acesso e estão 

disponíveis para a pesquisa pública, não sendo uma justificativa a falta de acessibilidade 

para a sua não utilização. Alguns professores usaram várias delas, como o professor que 

disse ter-se baseado e, seis dessas publicações para fundamentar projetos de intervenção 

pedagógica. Outro professor explicitou que fez uso de duas dessas produções para 

sensibilizar os alunos quanto ao desperdício e poluição da água. 

A publicação mais utilizada referia-se à Biodiversidade (Manual de Educação para 

o Consumo Sustentável), que pode espelhar o tratamento dado, nos documentos do MEC, 

à questão da sustentabilidade, principalmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), visto que o tema sustentabilidade é relacionado principalmente à questão da 

biodiversidade (Medeiros & Araújo, 2017). 

De maneira geral é preocupante e, evidentemente, um desperdício, a falta de 

conhecimento dos professores sobre a existência dos materiais apresentados (agenda e 

publicações) e a falta de mobilização/articulação perante um campo de possibilidades 

para se trabalharem aspectos mais concretos de uma educação voltada para o DS. Tal fato 

corrobora os dados de Vilches e Perez (2013), que afirmam que é insuficiente, ainda, a 

atenção dada à EDS.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das novas demandas planetárias e urgência de consolidação de novos 

paradigmas que sejam norteados pela sustentabilidade, é preocupante que parte 

expressiva dos professores da pesquisa em questão não conheçam aspectos básicos sobre 

DS, desconheçam o próprio termo EDS e não sejam estimulados a se articularem para 

buscar materiais públicos que foram produzidos em alinhamento à política do DS. Por 

outro lado, quem estimula o uso desses materiais nas escolas? 
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Muitos desses resultados são oriundos de como as questões relativas à 

sustentabilidade ainda são tratadas, ou seja, de forma rasa, com políticas fragmentadas, 

principalmente a nível local. Isso leva o DS a ser tratado, muitas vezes, somente como 

jargão, sem concretude e/ou efetividade.  

Os resultados refletem que os direcionamentos e políticas voltadas à EDS não são 

suficientemente estruturantes, pelo menos para a região semiárida brasileira. Isso ocorre, 

ao mesmo tempo em que se observam países, principalmente europeus (com destaque 

para Espanha e Portugal), consolidando diretrizes para a educação galgadas na 

perspectiva de sustentabilidade.  

A região em que se desenvolveu este estudo, vulnerável em termos 

socioambientais, continua executando um padrão educativo que não é vantajoso diante 

das demandas atuais da sociedade, sejam elas globais ou locais.  

Os dados levantados favorecem reflexões não só sobre a prática docente, mas, 

também, sobre a formação desses professores, que provavelmente saíram de seus cursos 

de licenciatura ou de outra formação, sem ter embasamento suficiente sobre DS ou 

mesmo com ausência de qualquer orientação nessa perspectiva, mesmo existindo 

materiais públicos e de fácil acesso para tal. Esses materiais tampouco foram bem 

divulgados ou tiveram seu uso estimulado.  

Os documentos e publicações são fundamentais, bem como as políticas públicas, 

mas se os professores não conseguirem articular todo esse universo de informações, não 

há como se ter uma educação para a sustentabilidade em todas as suas dimensões. 

Para além da perspectiva nacional orientadora da formação, para que a EDS possa 

ser vista também como política municipal, é preciso que os setores responsáveis pela 

educação realizem formação continuada dos professores, provoquem os cursos de 

licenciatura da região para que sejam, ao máximo, contextualizados com a realidade local, 

tendo em vista a necessidade dos professores formarem alunos que sejam cidadãos que 

tomem decisões acertadas no âmbito do DS.  

É necessário também o incentivo à utilização dos materiais oficiais disponíveis, 

requerendo-os para suas bibliotecas, mantendo-as sempre atualizadas, além da busca por 

parcerias com instituições de diversos setores, que já trabalham na perspectiva da EDS, 

para que estas possam se somar à aplicação de uma educação consistente e significativa. 

Apesar de este estudo ter abrangido um pequeno número de professores, ressalta-se 

que a situação dos municípios da região estudada é muito similar em termos sociais, 

econômicos e ambientais. Isso leva a crer que os resultados aqui encontrados possam se 
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repetir de forma mais ampla, podendo funcionar como parâmetro para o entendimento da 

EDS nessa região.  
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CAPÍTULO 4 

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES: POR UMA AGENDA AMBIENTAL 

PARA ESCOLAS DO SEMIÁRIDO 

 

RESUMO: O desenvolvimento sustentável (DS) é uma temática imprescindível para a 

formação dos alunos, já que estes devem estar preparados para os novos desafios que a 

conjuntura global e local os impõe. É necessário que os professores passem por processos 

de formação continuada que levem a conhecer o cerne da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS). Agendas que traçam objetivos e metas na 

perspectiva do DS como a Agenda 2030 da ONU – Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) - são um marco para a consolidação dessa visão. Professores que 

detém o conhecimento sobre EDS e ODS podem propor suas agendas locais, para que 

haja avanço dessas discussões nos espaços escolares. É nessa perspectiva que este estudo 

teve como objetivo desenvolver uma ação formativa com o intuito de propor a construção 

participativa de uma agenda de desenvolvimento sustentável à luz dos ODS. Para isso foi 

elaborada uma oficina formativa para os professores sobre a Agenda 2030 e seus objetivos 

e, depois, estes profissionais foram convidados a discutir e propor ações para elaboração 

de uma agenda, de modo participativo, para o município onde trabalham, inserido na 

região semiárida brasileira. A avalição do processo fez perceber que os moldes propostos 

para execução da oficina foram propositivos e integrativos, permitindo discussão mais 

aprofundada sobre DS. Apesar de ter sido um momento importante, é necessária a 

continuação do trabalho para que se preencham as lacunas ainda existentes e os 

questionamentos a serem sanados, principalmente os que dizem respeito à EDS na prática 

docente.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação para a sustentabilidade, agenda 2030, Objetivos de 

desenvolvimento sustentável, formação de professores, agenda ambiental. 

ABSTRACT: Sustainable development (SD) is an essential theme for the training of 

students, since they must be prepared for the new challenges imposed by the global and 

local environment. It is necessary for teachers to undergo continuing education processes 

so that they know the core of Education for Sustainable Development (ESD). Agendas 

that outline goals and targets from the DS perspective such as the UN Agenda 2030 - 

Sustainable Development Goals (SDG) - are a milestone for the consolidation of this 

vision. Teachers who have knowledge about EDS and SDG can propose their local 

agendas to advance these discussions in school spaces. It is from this perspective that this 

stage of the research had the objective of developing a formative action with the purpose 

of proposing the construction a sustainable development agenda in the light of the SDG. 

For this purpose, a training workshop was organized for teachers on Agenda 2030 and its 

objectives, and then these professionals were invited to prepare an agenda, in a 

participatory way, for the municipality where they work (place inserted in the Brazilian 

semiarid region). When evaluating the process it was noticed that the proposed molds for 

the execution of the workshop were propositive and integrative, allowing a more in-depth 

discussion about DS. Although it was an important moment, it is necessary to continue 

this, since there are gaps to be filled, questions to be solved, especially those concerning 

ESD and teaching practice. 
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KEY WORDS: Education for sustainability, Agenda 2030, Sustainable development 

objectives, teacher training, environmental agenda. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os cursos de licenciatura visam formar profissionais que possuam um leque de 

competências e habilidades para ministrar os conteúdos relativos a cada disciplina, bem 

como os temas transversais ao currículo escolar e discutir, de forma crítica, situações de 

contextos diversos, sejam locais ou globais. Por diversos fatores, nem sempre esses 

objetivos são cumpridos de forma integral, e assim sendo, a formação de professores 

passa a ser um dos principais problemas da educação brasileira (Alvarado-Prada et al, 

2010).   

É na perspectiva de preencher as lacunas deixadas pela formação institucional, que 

diretrizes nacionais e internacionais são lançadas dando ênfase à formação continuada de 

professores, que se refere à capacitação, atualização e aperfeiçoamento profissional (Dias 

e Ferreira, 2018). Independente da nomenclatura e dos moldes dados, esse tipo de 

formação permite que os professores adquiram, complementem e/ou revisem seus 

conhecimentos, refletindo positivamente na sua prática pedagógica, ampliando seus 

horizontes e, consequentemente, os dos alunos.  

A UNESCO, Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, Conferências e Fóruns Mundiais têm atuado constantemente nessa linha, 

visto que eles destacam os professores como a base do sistema educacional (Corte, et al 

2018). A UNESCO, em especial, tem se destacado em levantar reflexões e nortear a 

formação e capacitação de professores na perspectiva da educação para cidadania global, 

que abrange vários aspectos:  ações, parcerias, diálogos e cooperações por meio de 

educação formal e não formal (UNESCO, 2015). Além disso, esse tipo de educação 

possui vários eixos de atuação, no qual pode-se assinalar a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS), a qual permite que alunos possam desenvolver o 

conhecimento, as habilidades e os valores de que necessitam para assegurar um mundo 

justo e sustentável. 

Teixeira e Torales (2014) se perguntam como os cursos de licenciatura estão 

preparando os futuros professores para a institucionalização dessas questões? Este 

questionamento decorre da essência desse tipo de educação, pois formar professores em 

uma perspectiva EDS, perpassa o conhecimento técnico científico, uma vez que esse tipo 
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de educação está, antes de tudo, galgada em valores que remetem à solidariedade e justiça 

social.  

No Brasil, algumas iniciativas foram construídas, nos últimos anos, com o intuito de 

orientar os professores na condução das questões socioambientais, como a inserção do 

tema sustentabilidade em documentos oficiais ou mesmo a produção de materiais para 

auxílio do professor, com destaque para o material “Formando COM-VIDA, Comissão de 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola: construindo Agenda 21 na escola 

(BRASIL, 2007). Este título teve grande destaque e disseminação nas escolas públicas 

brasileiras, no entanto não se pode afirmar que sua utilização contemplou seus objetivos. 

Cruz e Zanon (2010) reafirmam que as ações decorrentes da agenda não devem ser vistas 

como atividades a se realizarem para solucionar problemas em curto prazo, mas esse 

instrumento deve ser utilizado como proposta de promoção de reflexões e práticas para 

se pensar em uma sociedade sustentável.  

É importante que a implementação de ferramentas como agendas tragam discussões 

de temas que se referem ao contexto de vida dos alunos e que sua elaboração seja 

participativa e horizontalizada. As novas demandas mundiais requerem que as agendas 

sejam concebidas, também, dentro de uma visão global, mas sob uma ótica de resolução 

local. É imprescindível que ela esteja em consonância com as agendas mundiais, como a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que possui 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e foi elaborada a partir de vários países signatários 

da ONU, inclusive o Brasil.  

Diante do cenário da formação de professores no Brasil, das novas demandas 

planetárias na perspectiva da EDS e do desafio para implementação dos ODS, esta etapa 

da pesquisa teve como objetivo desenvolver uma ação formativa com o intuito de propor 

a construção participativa de uma agenda de desenvolvimento sustentável à luz dos ODS.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Contexto 

A oficina foi realizada no Município de Carnaúba do Dantas, cidade situada no 

interior do Rio Grande do Norte, em área semiárida, o que lhe atribui problemas 

socioambientais marcantes, principalmente aqueles relacionados à escassez hídrica.   

 A formação com os professores ocorreu dentro de um contexto de Parceria 

Institucional entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Secretaria de 
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Educação de Carnaúba dos Dantas/RN. Para a realização da oficina, a Secretaria 

mobilizou os professores, apresentando o momento como proposta de formação 

continuada em EDS, com ênfase nos ODS.  

A necessidade da oficina foi explicitada quando, em um momento anterior, ao se 

desenvolver uma pesquisa com parte dos professores de escolas públicas da referida 

cidade, ficou claro que parte expressiva desses docentes não conhecia nem mesmo 

elementos relativos à EDS, e tampouco sabiam o conceito de EDS. Também se observou 

que eles tinham dificuldade de conceber a questão ambiental de forma mais ampla, bem 

como pensar em políticas de sustentabilidade mais abrangentes sobre desenvolvimento 

sustentável para as escolas da região.  

A oficina foi executada pelas autoras do presente artigo e a título de padronização, 

neste trabalho, são denominadas de “mediadoras”.  

 

2.2 Momentos da Oficina 

A oficina foi dividida em quatro momentos, como demonstrados no fluxograma 

abaixo (Figura 01):  

 

Figura 01: Fluxograma dos processos da oficina 

 

Fonte: Esta pesquisa 
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No momento 1 os professores foram convidados a explorar uma exposição, 

previamente montada, com 17 banners (1,60 altura x 0,50 de largura) sobre os 17 ODS 

(APÊNDICE D). Isso foi feito individualmente, e sem ter havido nenhuma explanação 

prévia sobre os temas tratados nos banners, os ODS. Com isso, eles tiveram que criar uma 

concepção própria sobre o conteúdo dos banners e escreveram sobre isso. Logo depois, 

foram convidados a se dividirem em pequenos grupos e socializarem, ali, suas concepções 

individuais, criando, assim, uma resposta por grupo, sobre o conteúdo dos 17 banners. As 

respostas de cada grupo foram socializadas e discutidas com o grande grupo (todos os 

participantes e as mediadoras). Em seguida, no momento 2, as mediadoras da oficina 

explicaram, em apresentação rápida e visual, os ODS um a um: sua origem, suas 

dimensões e exemplos relacionados a cada um deles.  

 Concluídos esses dois momentos, os professores foram convidados a pensarem 

em uma agenda de desenvolvimento sustentável para as escolas do município à luz dos 

ODS, tendo em vista o contexto socioambiental e econômico da sua região. Para isso, 

requisitou-se que eles voltassem aos pequenos grupos do início da oficina e discutissem, 

coletivamente, sobre aspectos de seu município, respondendo a um roteiro padronizado 

que visava, ao final, o levantamento de elementos que integrariam a agenda (Quadro 01).    

 

Quadro 01: Questões referentes ao Momento 3 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

Fonte: Autora 

 

 Por fim, no quarto momento, os participantes responderam avaliação sobre a 

oficina, destacando o que eles gostaram, o que poderia ser melhorado na organização e 

na realização da oficina, se a oficina os deixou com perguntas e preocupações e ainda o 

que quisessem como outros comentários.  

 

 

A) Listar as problemáticas da região semiárida/Carnaúba dos Dantas; 

 

B) A partir dos problemas listados, pense em três ações a serem realizadas na 

escola (relacionando com os ODS); 

 

C) Identifique se as ações devem ocorrer em curto, médio ou longo prazo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da oficina 65 professores da rede pública de Carnaúba dos Dantas, um 

público diverso em idade, gênero e formação, sendo o esperado para um momento de 

formação em EDS, já que esta tem um caráter multifacetado e interdisciplinar. Esse é o 

mesmo alinhamento da UNESCO, ao afirmar que “nenhuma disciplina pode reivindicar 

a EDS por conta própria, mas todas as disciplinas podem contribuir” (UNESCO, 2005). 

Isso decorre do fato do DS ser complexo e abranger dimensões diversas: social, 

ambiental, econômica e variantes destas.  

 

3.1 Do Primeiro Momento 

Sobre a exploração dos banners e as impressões que tiveram disso, nenhum professor 

fez referência direta aos ODS. Já 3% dos docentes afirmou que os banners tratavam dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), agenda anterior aos ODS, que teve 

duração de 15 anos (2000 e 2015).  

Uma parte dos professores (25%), apesar de não conhecerem os ODS, entenderam o 

cerne da questão, pois redigiram frases ou pequenos textos, nos quais relacionavam o 

conteúdo dos banners à sustentabilidade ou ao desenvolvimento sustentável. Como 

exemplo tem-se a frase de um professor de geografia: “Podemos afirmar que os banners 

tratam do desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável”. Já 

uma pedagoga, relatou que “os banners estão tratando da importância do 

desenvolvimento sustentável e esse é capaz de minimizar a fome, a pobreza, e gerar 

empregos com dignidade, entre outros”. 

Já 6% dos docentes, redigiram frases relacionando os banners com educação, na 

perspectiva de serem temas que deveriam ser debatidos em sala de aula, mas não 

pontuaram como fazer e nem como um tipo de política ou educação mais estruturante 

como a EDS. 

Alguns dos docentes (9%) afirmaram que o conteúdo dos banners representava “um 

sonho” e outros, dentro dessa fração, acrescentaram, em tom negativo, que esses sonhos 

eram inatingíveis. De fato, as metas dos ODS são audaciosas e muitos autores os tratam 

como utopia, assim como a EDS, mas eles ressalvam que essa maneira de perceber o 

mundo é “uma noção utópica, que marca uma direção sobre a qual construir”, 

comparando com ideias também necessárias, e para muitos utópicas, como a democracia 

e a justiça (Lobera, 2008).  
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3.2 Do levantamento de elementos locais para a Construção da agenda 

Exaurida a discussão sobre o conteúdo dos banners e tendo as mediadoras explicado 

os ODS em seus variados aspectos, os professores, agrupados por escola, iniciaram a 

atividade prática de construção de elementos norteadores de uma agenda para escolas em 

Carnaúba dos Dantas, baseando-se no roteiro preestabelecido na metodologia. Ressalte-

se que a discussão sobre agenda ambiental finalizou a apresentação dos ODS, 

promovendo esclarecimentos sobre esse recurso para as escolas e dando base para o 

próximo passo dos trabalhos.  

Os quatro grupos formados receberam um roteiro a ser preenchido consensualmente, 

conforme se vê no quadro 02. Eles deveriam pensar em problemas típicos de sua realidade 

escolar, a que ODS esses problemas estariam ligados e quais as ações a serem 

implementadas para atingirem uma meta de resolução do problema.  

Em muito pouco tempo, os professores conseguiram refletir sobre os problemas 

do Município, relacioná-los com os ODS e propor ações palpáveis para mitigação. Os 

problemas listados extrapolaram a barreira do ecologismo e/ou ambientalismo e 

adentraram em questões referentes às dimensões sociais e econômicas, atestando que os 

professores conseguiram agregar o conceito de DS na perspectiva de algo realmente 

complexo. Todos os Grupos seguiram esse padrão e o Grupo 04 ainda pontuou a relação 

de cada problema a cada uma das dimensões do DS (ambiental, social e econômica).   

Sobre a relação dos ODS e os problemas destacados, aquele que mais se repetiu 

foi o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar). Para Vladimirova e Blanc (2016), isso reflete uma 

longa tradição de enfatizar a importância da educação como catalisadora para outras áreas 

de desenvolvimento como a saúde. 
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Quadro 02: Respostas dos grupos para o roteiro de construção da agenda 

Fonte: Este estudo 

 PROBLEMAS LISTADOS ODS AÇÕES 

GRUPO 

01 

Depressão na adolescência; 

Consumo excessivo de energia 

elétrica no âmbito escolar; Falta 

de oportunidade de emprego. 

03 e 16 Realização de Palestras com profissionais 

da Saúde; Visitas psicopedagógicas às 

famílias afetadas pelo problema; 

encaminhar jovens com possíveis 

transtornos psicológicos aos profissionais 

especializados; 

07,09 e 12 Trabalhar a conscientização do Corpo 

Docente e Discente quanto à importância 

de se economizar energia; melhorar a rede 

de distribuição de energia da escola. 

04, 08 e 10 Implantação de uma Cooperativa de 

reciclagem de lixo. 

GRUPO 

02 

Falta de água, Desmatamento, 

Lixo, Caça aos animais, 

Poluição, Trânsito, Animais 

soltos nas ruas, Prostituição, 

Drogas, Violência, Falta de 

Segurança, Consumismo, má 

alimentação (consumo exagerado 

de produtos industrializados e 

com agrotóxicos). 

03,04,06,07 

e 12 

Campanha de conscientização sobre o uso 

adequado e inadequado da água. 

3, 8, 9, 11, 

12, 15 e 17 

Promoção de oficinas para reutilização e 

transformação do lixo 

2, 3, 4, 8, 9, 

11, 12 e 17 

Construção de uma horta na Escola para 

introduzir alimentos saudáveis na 

merenda escolar, além de conscientizar as 

crianças e as famílias a respeito da 

alimentação saudável 

GRUPO 

03 

Controle de natalidade dos gatos; 

Lixo; Droga. 

3, 11, 15, e 

17. 

Parceria com a Secretaria de Saúde e 

Meio Ambiente para fazermos uma 

mobilização de conscientização 

3, 11, 12, 13 

e 15 

Trabalhar a coleta seletiva, 

conscientizando a realização da mesma 

em casa, escola e cidade 

1, 2, 3, 10, 

11, 16 e 17 

Palestras informativas sobre o impacto da 

mesma no ser humano e no meio em que 

vive 

GRUPO 

04 

Falta de Emprego 

(ECONÔMICO); 

Desestruturação familiar, 

Fragilidade de algumas 

instituições, Drogas (SOCIAL); 

Super população de gatos e 

cachorros no Horto Florestal, 

Falta de arborização na cidade e 

Inadequação do lixo 

(AMBIENTAL) 

1, 2, 3 e 4 Resgate do Programa Família na Escola; 

3, 15 e 17 Confecção de uma cartilha com 

orientações específicas em relação aos 

animais soltos   

3, 4, 8, 16 e 

17 

Fortalecimento e ampliação do PROERD 

e oferta de cursos e oficinas 

profissionalizantes. 
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Apenas dois ODS não foram citados, o ODS 5 e ODS14. Compreende-se que este 

último se deve ao fato de tratar-se da “Vida nos Oceanos”, uma vez que a área de estudo 

se encontra no semiárido brasileiro. Já o ODS 5, que trata da igualdade de gênero, desde 

o início das discussões causou estranheza, pois os professores não conseguiam enxergar 

a relação que este tem com o DS. Isso permitiu uma que se discutisse sobre algumas 

nuances dessas relações, como o estudo da UNESCO (2013) que evidencia o fato das 

mulheres da América Latina, principalmente aquelas de áreas rurais, terem menos anos 

de ensino formal do que homens e que, sem a educação adequada, não há como acontecer 

um DS. Trazendo a discussão de gênero para nível local, pode-se conjecturar que não há 

discussão do tema “igualdade de gênero” de maneira formal, por parte desses professores. 

Para Cardona (2015) é indispensável a abordagem de igualdade de gênero na perspectiva 

da educação para a cidadania (que se relaciona com a EDS, ou seria até o próprio fim 

desta), recomendando aos professores que não trabalhem com estereótipos, não 

limitando, assim, o desenvolvimento dos alunos de ambos os sexos.  

Alguns ODS foram citados uma única vez: ODS 13 (Ação contra a mudança 

global do clima) e ODS 6 (Água Potável e Saneamento). Esperava-se que este último 

tivesse maior inserção nas citações, pois seu objetivo principal é “Assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos” (ONU, 

2015). Tal tema possui ligação notória com o município, o qual se encontra em uma área 

de vulnerabilidade ambiental decorrente, principalmente, das crises hídricas prolongadas.   

 Os docentes conseguiram elencar temas não tão óbvios quando se trata de 

sustentabilidade e relacioná-los com os ODS e com a prática escolar, como, por exemplo, 

“depressão na adolescência” (relacionou-se com o ODS 3 – saúde e bem-estar). Como 

relatado na oficina, os professores observam a enfermidade abarcar maior número de 

alunos ao passar dos anos, o que é corroborado pelos dados do relatório sobre os 

problemas de saúde, da Organização Mundial de Saúde, afirmando que "a depressão é a 

causa predominante de doença entre os adolescentes” (OMS, 2014). Além de ser um 

problema sério e de saúde pública, o problema identificado afeta a qualidade de vida dos 

jovens, podendo comprometer a sua trajetória escolar.  

Todos os ODS estão, de alguma forma, relacionados com a educação, e podem 

ser trabalhados no âmbito educacional independente do contexto. Para Vladimirova 

(2015), ainda existe uma relação fraca de ligações entre educação e os ODS 12, 13, 14 e 

15, que abordam o consumo e a produção sustentáveis, as mudanças climáticas, os 
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oceanos e os recursos marinhos e ecossistemas terrestre - mesmo em documentos 

oficinais das Nações Unidas.  

3.3 EDS e oficina formativa: tecendo reflexões 

Para se trabalhar em uma perspectiva de EDS é necessário que os professores 

tenham uma visão de mundo ampliada, complexa, interdisciplinar, entre tantas outras 

características, mas ao se deparar com o cotidiano escolar, muitas vezes, eles não se veem 

preparados para abordar os conteúdos nessa perspectiva. Isso remete para a necessidade 

de que a formação inicial já deve se preocupar com essas discussões, que podem ser 

aprofundadas em cursos de formação continuada. Para Freire (2007) a formação contínua 

deve ser o centro do desenvolvimento profissional e da mudança ou inovação das práticas 

curriculares. 

Alguns autores como Cruz e Maia (2015) e Viana e Oliveira (2006) ressaltam que 

lacunas deixadas nos cursos de licenciatura ou, até mesmo, diante de novas demandas 

educacionais, faz-se necessário que os professores passem por processos de formação 

continuada, visto que estes profissionais possuem potencial para serem agentes de 

transformação. Sob a ótica da EDS, esta transformação se dá na capacidade do professor 

compreender o âmago deste tipo de educação e nortear seus alunos para que eles possam 

desenvolver as habilidades necessárias para tomar decisões que visem a sustentabilidade 

em todos os níveis, das mais simples as mais complexas. É nesse sentido que Coró et al 

(2014) defendem que premissas da EDS sejam introduzidas já na educação infantil.  

A oficina formativa sobre EDS alicerçou-se na importância do tema, na urgência 

da presença significativa dessa visão nas escolas e nas lacunas formativas dos professores. 

Esses hiatos de formação já são objeto de inúmeros estudos e tem-se notado que 

professores ou professores em formação desconhecem ou conhecem pouco o conceito de 

DS (Silva e Oliveira, 2015; Araújo e Pedrosa, 2014). Esse momento de formação 

mostrou-se muito rico e ao analisar o resultado imediato das proposições para uma agenda 

ambiental, pode-se concluir que esses professores, de modo geral, conseguiram agregar 

novas informações: entender o conceito de DS em sua forma mais ampla e atual, conhecer 

os 17 ODS e compreender as funções e possibilidades de uma agenda, desde a sua 

construção à sua execução. Essa constatação se dá quando se compara esse momento com 

o inicial, no qual eles não tinham conhecimento sobre os ODS ou só conseguiam articular 

alguns aspectos desses. 
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Devido ao caráter participativo da construção da agenda, revelaram-se, ainda, para 

os docentes, valores intrínsecos ao DS/EDS: saber escutar, saber viver juntos, compartir, 

descobrir e fazer juntos (Gadotti, 2008). Inclusive, em momento avaliativo, professores 

enfatizaram esses valores, pois 15% deles destacaram a construção coletiva da agenda 

como momento que mais tinham gostado e 30% pontuaram a troca de experiência com 

os colegas. Para Tomio et al. (2016) transformar uma escola em um espaço sustentável 

implica romper com a lógica que orienta a dinâmica atual, da mesma forma que valorize 

a coletividade, colaboração, ações cooperativas e criativas, como uma mudança no 

cenário da educação. 

O formato da oficina fez com que os professores emergissem no tema, e, assim, 

saíssem dela com alguns questionamentos. A maior parte deles demonstraram 

inquietações quando, na avaliação, escreveram perguntas de autorreflexão como, por 

exemplo: Será que estou contribuindo com o planeta Terra?; Por que somos 

conhecedores de tantos problemas e na maioria das vezes cruzamos os braços para tudo 

isso?; Será que eu estou fazendo a minha parte para um futuro melhor para o planeta?  

Já outros, entenderam que os ODS precisam de parcerias para serem 

desenvolvidos e demonstraram preocupação quanto a isso: “Esses objetivos dependem de 

muitas parcerias para serem desenvolvidos. Vamos fazer nossa parte, e o outro?”. As 

demais apreensões se deram no sentido da prática docente: “Como posso trabalhar os 

ODS na escola em que leciono? Nós educadores estamos aptos para trabalhar a temática 

do âmbito escolar?” Esses últimos questionamentos mostram que os professores estão 

imersos em um contexto escolar mecanicista e engessado, que não lhes permite enxergar 

formas diversas e criativas para o planejamento didático desses temas.  

A educação, de maneira geral, é muito voltada para um modelo tecnológico que 

não confere espaço suficiente para ações mais encorpadas no âmbito da educação 

ambiental, DS e suas variantes (Rodriguez, 2011). Outro problema destacado por esta 

autora é a divisão dos papéis entre aqueles que projetam ações ou currículos mais voltados 

para questões socioambientais e aqueles que os executam, pois, corriqueiramente, as 

políticas das escolas se dão de maneira verticalizada. 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste estudo, foi possível identificar a possibilidade de extrapolação das práticas 

tradicionais, nas escolas, quando se trata de sustentabilidade. Geralmente o que se 

consegue é a sensibilização ou conscientização e ações pontuais voltadas, 
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exclusivamente, para aspectos ambientais. Neste caso, os professores tiveram 

oportunidade de participar de um momento formativo e, ainda, elaborarem propostas 

concretas – uma agenda - de forma crítica e participativa. 

Os ODS foram os protagonistas da oficina e, a partir deles, os conteúdos sobre 

sustentabilidade puderam ser evidenciados, revelando o seu potencial como articuladores 

dentro do contexto de EDS. 

As propostas para a agenda, desenvolvidas pelos professores, servirão de guia 

norteador e como modelo para uma agenda ambiental que poderá servir de base para 

outras escolas da região semiárida, já que os problemas econômicos e socioambientais da 

cidade em questão se assemelham aos de cidades vizinhas ou de outras regiões.   

Por outro lado, ainda que a formação tenha sido um avanço na disseminação de 

elementos correlacionados à EDS para aquele grupo de docentes, é necessário que se 

pense além, ou seja, que através das ações sugeridas para a agenda, as escolas consigam 

reorganizar suas práticas, em torno dessa proposta e mobilizar a comunidade escolar para 

a sua execução.  

Acredita-se que este movimento - formação -> construção da agenda -> execução 

da agenda - pode trazer resultados mais frutíferos, visto tratar-se de processo construído 

de dentro para fora por agentes que pensaram no problema e nas demandas para resolvê-

los.  

É imprescindível que haja continuidade desse tipo de formação, já que muitos 

professores demonstraram dúvidas e dilemas sobre os assuntos e sobre suas próprias 

práticas docentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE  

 

Na atualidade e desde há bastante tempo, o Desenvolvimento Sustentável é 

assunto em todas as esferas, mas isso não significa que o tema seja pautado sempre de 

forma genuína. Muitas vezes ele é usado somente como jargão para enriquecer a escrita 

de projetos ou para garantir um viés mercantilista aceitável. Essa forma de tratar o DS 

também pode ser encontrada no contexto escolar, mesmo considerando que esse espaço 

deveria ser crítico e consoante com as demandas planetárias, as quais apontam para a 

necessidade de termos uma educação para desenvolvimento sustentável como formação 

geral humana.   

Dito isto, para traçar um panorama da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, fez-se a avaliação de documentos do MEC nessa perceptiva para, com 

ineditismo, contribuir com as discussões inerentes ao DS, pois a avaliação dos 

documentos e publicações, sob esse prisma, configura-se como algo inovador, uma vez 

que, mesmo já havendo publicações/documentos avaliados em trabalhos científicos, 

geralmente isso é feito de maneira esporádica, sem dar conta da totalidade dos 

documentos e em perspectiva distinta da deste estudo.   

A pesquisa evidenciou que muitos dos documentos oficiais do MEC podem vir a 

ficar obsoletos frente às atuais demandas mundiais sobre sustentabilidade. Já as 

publicações específicas do Ministério da Educação (MEC) e/ou Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), que trazem conteúdos relativos ao desenvolvimento sustentável, 

podem não atender certas realidades brasileiras, por ter uma concepção e escrita genérica. 

Tal fato nos faz recomendar, portanto, que os documentos oficiais e publicações sobre 

DS e sustentabilidade, ou que a eles remetam, sejam revisados, passando a constituir 

versões atualizadas que estejam de acordo com as discussões contemporâneas sobre os 

problemas globais e suas possíveis soluções.   

Ao estreitar o estudo para o campo docente, encontraram-se, de modo geral, 

diversas lacunas no conhecimento de professores sobre DS/EDS, com respeito aos 

conceitos, à prática ou à utilização de materiais oficiais que podem subsidiar a gestão 

escolar e a atividade docente nas discussões e aprimoramento sobre sustentabilidade. 

Essas lacunas também revelaram outro problema: a formação institucional desses 

docentes continua sendo tecnicista e atrasada, ou ainda eles não vêm sendo atualizados, 

pois verificou-se que compreendem pouco dos aspectos relativos à sustentabilidade.  
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É importante destacar que os resultados aqui encontrados não caracterizam apenas 

a região de estudo, visto que se identificaram resultados similares em outras localidades 

brasileiras e até em outros países, ainda que com características próprias, reforçando a 

vulnerabilidade socioambiental e econômica. Essas regiões precisam ser incluídas em 

programas que auxiliem na sensibilização e empoderamento de suas populações frente às 

problemáticas locais, e o contexto escolar é um espaço ideal para isso.  

A formação continuada docente é uma das formas de suprir as deficiências 

formativas identificadas nesses professores e, nessa perspectiva, o último capítulo, que se 

constituiu na elaboração de uma oficina de formação, teve os ODS como elemento 

principal de discussão de práticas que remetem à educação para a sustentabilidade. 

Aquele momento formativo reforçou a importância da formação continuada e, ainda mais, 

apontou para o fato de que que o trabalho coletivo e horizontalizado, na busca da EDS, é 

o principal caminho para o nascer de um novo paradigma sobre esse tema no âmbito 

escolar.  

O produto da oficina formativa foi um protótipo de agenda de desenvolvimento 

sustentável para as escolas do município, a qual será acompanhada, na sua execução 

futura, dentro das parcerias já firmadas entre poder público local e a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte.  

O modelo de agenda proposto desprende-se do convencional, quando coloca no 

seu cerne os ODS e passa a pautar não apenas problemas ambientais, como comumente 

são as agendas ambientais, ligadas às agendas 21. Nela as possibilidades são ampliadas e 

o desenvolvimento sustentável passa a ser entendido como desenvolvimento humano, nos 

âmbitos individuais e coletivos, nas dimensões locais e globais. Ao compreender isto, os 

professores participantes da oficina formativa afastaram-se da visão puramente ambiental 

à qual a sustentabilidade pode remeter e pontuaram problemáticas que antes pareciam não 

ter relação com as questões de sustentabilidade.  

Diante disso, e com a convicção de que os ODS têm a capacidade de nortear de 

forma completa os requisitos para a sustentabilidade, aponta-se para a urgência de haver, 

não apenas formação complementar, mas o conhecimento sobre esses objetivos 

programados na educação regular, de forma mais propositiva e estruturante, por meio de 

políticas educacionais.   

Também é necessário que existam publicações acessíveis e oficiais que 

contemplem os ODS, como forma de superar a visão ainda tradicional e sectária dos 

conteúdos canônicos dos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas e, até, nas 
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diretrizes educacionais, como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essas 

novas produções devem fortalecer, em professores e alunos, maior compreensão sobre as 

diferenças sociais, a necessidade de justiça para todos, as possibilidades de termos direitos 

resguardados e respeitados. É preciso compreender claramente o que representa o flagelo 

da fome para a humanidade, e de como formos feitos para um mundo mais liberto e mais 

igual. Os problemas apontados pelos professores que contribuíram para este estudo 

indicam essa necessidade.  

É importante destacar a necessária clareza sobre o papel do Desenvolvimento 

sustentável, da Educação para a sustentabilidade e dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - a quem servem e para que servem. Destaque-se, também, que a escola e a 

educação são campos de disputa ideológica, o que pode comprometer, em tempos de 

avanço do conservadorismo, todas as convicções e boas práticas que podem estar sob 

ameaça.  

O ensino apenas técnico ou mesmo autoritário, típico do campo conservador, é 

incapaz de estabelecer essa nova maneira de ver o mundo, pois vai de encontro aos valores 

proferidos pelo DS/ODS/EDS. Há de se entender que as tentativas de disseminação e de 

implementação dessa nova maneira de enxergar o mundo é, antes de tudo, uma forma de 

se fazer justiça social.  
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APÊNDICE A 

 

 

PUBLICAÇÃO 01 

 

Identificação do material  Coletivo Jovens do Meio Ambiente (Manual 

Orientador) 

Responsável pelo Material MMA e MEC 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação se 

enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação 

contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Pode haver 

aproximação real do 

conteúdo do material 

com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da 

publicação são atuais e 

relevantes? 

x    

1.5 As atividades 

propostas compreendem 

metodologias ativas? 

x    

 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com os 

objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento 

Sustentável? 

x    
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2.2 O material pode ter 

aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode 

fornecer 

 elementos para a 

construção de estratégias 

de convivência com o 

semiárido? 

x    

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 02 

 

Identificação do material  Coletivos Educadores para Territórios 

Sustentáveis 

Responsável pelo Material MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação se 

enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação 

contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Pode haver 

aproximação real do 

conteúdo do material 

com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da 

publicação são atuais e 

relevantes? 

x    

1.5 As atividades 

propostas compreendem 

metodologias ativas? 

x    
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 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com os 

objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento 

Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter 

aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode 

fornecer 

 elementos para a 

construção de estratégias 

de convivência com o 

semiárido? 

x    

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 03 

 

Identificação do material  Vamos cuidar do Brasil com escolas 

sustentáveis : educando-nos para pensar e agir 

em tempos de mudanças socioambientais 

globais / 

Responsável pelo Material MMA e MEC 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação se 

enquadra no contexto 

escolar? 

x    
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1.2. A publicação 

contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Pode haver 

aproximação real do 

conteúdo do material 

com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da 

publicação são atuais e 

relevantes? 

x    

1.5 As atividades 

propostas compreendem 

metodologias ativas? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com os 

objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento 

Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter 

aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode 

fornecer 

 elementos para a 

construção de estratégias 

de convivência com o 

semiárido? 

x    
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PUBLICAÇÃO 04 

 

Identificação do material  Mudanças Ambientais Globais: Pensar + 

agir na escola e na comunidade (TERRA) 

 

Responsável pelo Material MEC e MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

  x  

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

  x  

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 
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PUBLICAÇÃO 05 

 

Identificação do material  Mudanças Ambientais Globais: Pensar + 

agir na escola e na comunidade (ÁGUA) 

 

Responsável pelo Material MEC e MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 

x    
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PUBLICAÇÃO 06 

 

Identificação do material  Mudanças Ambientais Globais: Pensar + 

agir na escola e na comunidade (AR) 

 

Responsável pelo Material MEC e MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

  x  

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 

  x  
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PUBLICAÇÃO 07 

 

Identificação do material  Mudanças Ambientais Globais: Pensar + 

agir na escola e na comunidade (FOGO) 

 

Responsável pelo Material MEC e MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

  x  

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 

  x  
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PUBLICAÇÃO 08 

 
 

Identificação do material  Consumismo Infantil: na contramão da 

sustentabilidade  

 

Responsável pelo Material MMA 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 

  x  
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PUBLICAÇÃO 09 
 

 

Identificação do material  Manual de Educação para o Consumo 

Sustentável: Cidadania 

 

Responsável pelo Material MMA, MEC, IDEC e Consumers International 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação se 

enquadra no 

contexto escolar? 

x    

1.2. A publicação 

contempla os três 

pilares do DS? 

x    

1.3.Pode haver 

aproximação real do 

conteúdo do 

material com a vida 

do aluno? 

x    

1.4. As informações 

da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com os 

objetivos do milênio 

para o 

Desenvolvimento 

Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode 

ter aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  
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2.3. A publicação 

pode fornecer 

 elementos para a 

construção de 

estratégias de 

convivência com o 

semiárido? 

  x  

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBLICAÇÃO 10 

 Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação 

se enquadra no 

contexto escolar? 

x    

1.2. A publicação 

contempla os três 

pilares do DS? 

  x  

1.3.Pode haver 

aproximação real 

do conteúdo do 

material com a 

vida do aluno? 

x    

1.4. As 

informações da 

publicação são 

atuais e 

relevantes? 

x    

Identificação do material  Manual de Educação para o Consumo 

Sustentável: Água 

 

Responsável pelo Material MMA, MEC, IDEC e Consumers International 
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 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com 

os objetivos do 

milênio para o 

Desenvolvimento 

Sustentável? 

 

  x  

2.2 O material 

pode ter 

aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  

2.3. A publicação 

pode fornecer 

 elementos para a 

construção de 

estratégias de 

convivência com o 

semiárido? 

  x  

 

 

 

PUBLICAÇÃO 11 

 

Identificação do material  Manual de Educação para o Consumo 

Sustentável: Energia  

Responsável pelo Material MMA, MEC, IDEC e Consumers International 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se Aplica 

1.1. A publicação se 

enquadra no 

contexto escolar? 

x    
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1.2. A publicação 

contempla os três 

pilares do DS? 

  x  

1.3.Pode haver 

aproximação real do 

conteúdo do 

material com a vida 

do aluno? 

x    

1.4. As informações 

da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

1.5 As atividades 

propostas 

compreendem 

metodologias 

ativas? 

X    

 Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se Aplica 

2.1. O conteúdo da 

publicação está em 

consonância com os 

objetivos do milênio 

para o 

Desenvolvimento 

Sustentável? 

 

  x  

2.2 O material pode 

ter aplicabilidade no 

semiárido? 

  x  

2.3. A publicação 

pode fornecer 

 elementos para a 

construção de 

estratégias de 

convivência com o 

semiárido? 

  x  
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PUBLICAÇÃO 12 

 

Identificação do material  Manual de Educação para o Consumo 

Sustentável: Biodiversidade 

Responsável pelo Material MMA, MEC, IDEC e Consumers International 

Seção 1: Conteúdo Geral 

Questionamentos Sim Não  Em partes Não se 

Aplica 

1.1. A publicação se enquadra no contexto 

escolar? 

x    

1.2. A publicação contempla os três pilares 

do DS? 

x    

1.3.Há aproximação real do conteúdo do 

material com a vida do aluno? 

x    

1.4. As informações da publicação são 

atuais e relevantes? 

x    

Seção 2: Conteúdo Específico 

Questionamentos Sim Não  Em partes 

 

Não se 

Aplica 

2.1. O conteúdo da publicação está em 

consonância com os objetivos do milênio 

para o Desenvolvimento Sustentável? 

 

x    

2.2 O material pode ter aplicabilidade no 

semiárido? 

x    

2.3. A publicação pode fornecer 

 elementos para a construção de 

estratégias de convivência com o 

semiárido? 

  x  
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APÊNDICE B 

 

Imagens das capas de cada publicação avaliada: 

 

 

PUBLICAÇÃO 01: PUBLICAÇÃO 02: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PUBLICAÇÃO 03: PUBLICAÇÃO 04: 
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PUBLICAÇÃO 05: PUBLICAÇÃO 06: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PUBLICAÇÃO 07: PUBLICAÇÃO 08: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PUBLICAÇÃO 09: PUBLICAÇÃO 10: 
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PUBLICAÇÃO 11: PUBLICAÇÃO 12: 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS - CB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE - PRODEMA 

 

 

Prezado(a) Professor(a), solicitamos que você preencha alguns dados que servirão de 

subsídio para conhecermos seu perfil profissional: 

Dados Pessoais 

1. Idade  

2. Sexo  

3. Qual sua formação?    

4. Qual/quais disciplina(s) leciona?  

5. Possui curso de Pós-Graduação?   

6. Em caso positivo, indique o curso/Programa 

de Pós-Graduação e ano de conclusão 

 

 

Prezado(a) Professor(a), gostaríamos que você respondesse as questões abaixo que versam 

sobre “Desenvolvimento Sustentável”. As questões discursivas são pessoais e não possuem 

respostas exatas. Estamos interessados nas suas opiniões, concepções e informações sobre o 

tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Araújo & Pedrosa, (2014) 

 

1.1 Os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável difundiram-se rapidamente e são 

utilizados, hoje, praticamente de forma unânime e global. Para você, o que significa 

desenvolvimento sustentável? 

 

1.2 O termo desenvolvimento sustentável comporta a(s) dimensão(ões):  

 

(a) Social (b) Econômica (c) Ecológica (d) Cultural (e) Política (f) Ambiental 

 

1.3 Exemplifique pelo menos uma ação que você acredita estar relacionada a desenvolvimento 

sustentável. 

 

1.4 O que você entende por “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” 

 

1.5 Você sabe o que é uma agenda ambiental? Se sim, escreva um pouco sobre isso.  

 

1.6 Na sua escola há uma agenda ambiental? Você já trabalhou com agenda ambiental em 

alguma fase de sua vida profissional?  

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=5237
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=5237
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APÊNDICE D 

Exemplos de alguns dos 17 banners, referentes aos 17 ODS, utilizados na ação 

formativa com os professores de Carnaúba dos Dantas 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 1 ODS 5 ODS 12 
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