
 

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 

BRITO, Jonathan Pithan de
1
 

LOPES, Angélica Paola de Oliveira
2
 

WAGNER, Murilo Pires
3
 

 NASCIMENTO, Rosangela Conceição Gomes
4
 

 

 

 

Palavras-chave: Desafio. Equilíbrio. Meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de chamar a atenção diretamente para os problemas ambientais a  

nível mundial  foi organizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, em 1972. Com base nessa Conferência, a comunidade 

global sentiu a necessidade de uma exploração mais complexa com o intuito de estreitar cada 

vez mais as relações entre o meio ambiente e as questões socioeconômicas associadas à 

pobreza e o subdesenvolvimento no mundo enfatizando a importância de ações conjuntas para 

garantir que os padrões do desenvolvimento sustentável ofereçam qualidade de vida, tanto 

para nós, quanto para nossos filhos e netos.  

A educação em relação ao desenvolvimento sustentável, como um todo, é dividida em 

três principais diretrizes: sociedade, meio ambiente e economia que constituem os três pilares 

mais importantes do desenvolvimento sustentável  dando forma e conteúdo ao aprendizado 

sustentável. Com o progresso, a sociedade humana está em constante transformação e estes 

três elementos que compõem a educação sustentável trazem um processo de mudança 

permanente e em longo prazo, que tem por objetivo buscar conhecimento sobre as tendências 

e as dúvidas do processo mudança.  

 

METODOLOGIA  

 

 A pesquisa foi desenvolvida mediante estudo do documento “Década das Nações 

Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014: documento final do 
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esquema internacional de implementação- UNESCO”, para uma real compreensão da 

crescente preocupação com a Educação para o Desenvolvimento Sustentável- EDS. A 

discussão partiu do contexto de sala de aula na disciplina de Produção Textual pelo fato da 

temática estar diretamente relacionada à formação acadêmica/profissional. Neste contexto, 

descreve-se a importância do envolvimento da educação para o progresso da sociedade com 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o estudo aborda sobre o conhecimento a respeito 

do desenvolvimento sustentável principalmente nas maneiras de aprendizagens implantadas 

na sociedade em modo geral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O conceito de desenvolvimento sustentável é dinâmico e polimórfico, uma vez que 

está sujeito a muitas interpretações e dimensões, conforme uma infinidade de variáveis e 

interferências, pois refletem diferentes visões. A proposta da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável está ancorada na perspectiva de que a educação e a 

aprendizagem constituem os elementos-chave para um desenvolvimento sustentável da 

humanidade. 

Equilibrar a pobreza em relação ao desenvolvimento sustentável acabando com as 

privações e impotência é o principal desafio do desenvolvimento sustentável. Tanto o rico 

como o pobre deve ter acesso aos mesmos conhecimentos e meios de educação, mas devido à 

diferença de desenvolvimento de cada país, isso está se tornando cada vez mais difícil e 

trabalhoso.  

Desenvolvimento sustentável trata-se de uma união entre pessoas e o ambiente em que 

vivem, envolvendo sociedade, cultura e economia. O ser humano é considerado a principal 

peça para um desenvolvimento sustentável mais evoluído, mas ao mesmo tempo é o que mais 

prejudica o meio-ambiente. A educação, por ser muito desigual em todo o planeta, torna-se 

um separador de mares, em que forma pessoas com pensamento evoluído a favor do meio 

ambiente, porém a falta de educação torna pessoas com baixo pensamento e cultura, 

desvalorizando todo meio sustentável.  

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável  tem uma série de valores consigo 

que diz respeito à dignidade e aos direitos humanos e toda sua variedade de povos e culturas. 

O programa EDS exige um replanejamento das políticas educacionais para que, desde a 

educação infantil até a universidade, esteja claramente enfocada a aquisição de competências, 

perspectivas e valores relacionados com a sustentabilidade. Mas como todos sabemos a 



 

educação não tem capacidade de ensinar esses valores a todas as pessoas por completo, 

todavia, tem perfeitas condições de promover tais valores e comportamentos que o 

desenvolvimento sustentável necessita. A educação nos ajuda a entendermos a nós mesmos e 

aos outros, assim como a sociedade que nos rodeia, e acima de tudo, o respeito para com 

outras pessoas.  

Com a EDS a educação teria uma qualidade muito superior e muito mais abrangente, 

promovendo inúmeros saberes e a vontade de aprender cada vez mais, aplicando com mais 

facilidade os conhecimentos.  Educação para o desenvolvimento sustentável deve ter as 

mesmas características de qualquer aprendizagem, com a diferença de que a aprendizagem 

deve ter discernimentos suplementares para as estimações do próprio desenvolvimento 

sustentável.  

A educação para o desenvolvimento sustentável não pode ser equiparada a educação 

ambiental. Educação ambiental é uma disciplina própria que não tem complementos. Ela 

deixa clara a relação do homem com a natureza, onde ela ensina maneiras de conservar, 

administrar os recursos e conservar. O desenvolvimento sustentável engloba a educação 

ambiental colocando num contexto mais amplo, onde enfatiza também as questões 

socioculturais, políticas, pobreza, igualdade, democracia e qualidade de vida.  

Estes objetivos e assuntos do desenvolvimento sustentável devem ser tratados 

juntamente com diferentes componentes curriculares numa atitude interdisciplinar, e não 

como uma disciplina em particular. A educação para o desenvolvimento sustentável deveria 

ter as seguintes características: Ser integrado e global e não estudado separadamente;  os seus 

pressupostos devem ser considerados para levar os  alunos  a analisar, debater, testar e aplicar 

conceitos; desenvolver o pensamento crítico para a tomada de escolhas e formação de 

pensamento próprio; utilizar todos os métodos de mídia ou outras formas pedagógicas;  abrir 

espaço para a participação da tomada de decisão; usar a linguagem e novas formas locais de 

uso para retratar o desenvolvimento.  

A tecnologia e a ciência também ganham um papel principal na busca da 

aprendizagem do desenvolvimento sustentável, onde fornecem meios de entendimento do 

mundo e nosso papel nele. A ciência deve ser ampla, englobando ciências sociais, ciências 

naturais além das tradicionais da ciência formal. A tecnologia deve proporcionar também um 

entendimento amplo e mais desenvolvido, tendo um contexto tanto mundial quanto próprio do 

meio onde o aluno vive. Estas duas ferramentas de aprendizagem juntas, devem estar ao 

alcance da educação que deve firmar o papel que as mesmas exercem sobre o 

desenvolvimento sustentável. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 

geração presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas 

próprias necessidades” (Relatório de Brundtland, 1987). O objetivo final é alcançar 

simultaneamente a convivência pacífica entre os povos, reduzir significativamente o 

sofrimento, a fome e a pobreza, em uma sociedade onde as pessoas possam exercer 

dignamente os seus direitos de seres humanos e cidadãos.  

A educação pode proporcionar um  estreitamento de relações de forma direta e 

profunda das esferas do meio ambiente natural e dos sistemas de aprendizagem que é 

fundamental para ter um ecossistema estável fazendo com que sociedade e meio ambiente 

andem lado a lado sem atrito. É fundamental vincular direitos e deveres, rever papéis, 

redescobrir as relações pessoais, sociais e econômicas entre sociedade e recursos naturais.  
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