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1 INTRODUÇÃO  

  

No ano de 2005 foi lançado um documento pela Assembleia das Nações Unidas sobre 

a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Sendo designada a UNESCO como agência 

líder para promover a década (2005- 2014) da educação para o desenvolvimento sustentável. 

A Educação para Desenvolvimento Sustentável deve ser uma realidade concreta para todos 

nós, pois os recursos naturais estão se exaurindo e o grande desafio para as próximas gerações 

é apresentar uma possibilidade de vida de modo a afastarmos o risco da extinção da vida na 

terra. 

As nações do mundo por meio Unesco adotaram a resolução que promoveu a década 

da educação sustentável de 2005 a 2014, com o objetivo de promover ações combinadas, para 

garantir a qualidade de vida de forma sustentável tanto para as gerações presentes quanto para 

as gerações futuras. As Nações Unidas perceberam que a educação ligada a sustentabilidade é  

essencial para uma vida de qualidade. 

Segundo o relatório de Brundtland "desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades". 
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2  EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: promover valores  

 Desenvolvimento sustentável trata essencialmente das relações entre pessoas e entre 

pessoas e seu meio ambiente. Os valores fundamentais que a educação para o 

desenvolvimento sustentável deve promover incluem, pelo menos, o seguinte:  

• Respeito pela dignidade e pelos direitos humanos de todos os povos em todo o mundo 

e compromisso com justiça social e econômica para todos;  

• Respeito pelos direitos humanos das gerações futuras e o compromisso em relação à 

responsabilidade inter geracional;  

•  Respeito e cuidado pela grande comunidade da vida em toda a sua diversidade, que 

inclui proteção e restauração dos ecossistemas da Terra;  

•  Respeito pela diversidade cultural e o compromisso de criar local e globalmente uma 

cultura de tolerância, de não-violência e de paz.  

 O programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável reflete a preocupação por 

uma educação de qualidade, que em parte se define a partir dos resultados da aprendizagem – 

o que a educação habilita os aprendizes a ser e a fazer, incluindo a importância das 

habilidades práticas. O programa EDS promove os mesmos saberes, bem como o desejo de 

continuar aprendendo, de cultivar o espírito crítico, de trabalhar em grupo e de procurar e 

aplicar os conhecimentos. Desta maneira, os educandos estarão mais bem equipados para 

tomar decisões que levem ao desenvolvimento sustentável. Por isso, o conceito e os valores 

do desenvolvimento sustentável devem ser um componente da educação de qualidade.  

 

3  CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 A educação para o desenvolvimento sustentável deve ser posta como um meio de 

ensinar todas as gerações e principalmente as futuras gerações, fatores socioculturais e 

questões sociopolíticas de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida e fazer com 

que todos possam compartilhar dessa ideia. 



 

 A relação da educação com o desenvolvimento sustentável não deve ser um assunto 

abordado tão superficialmente, mas sim, deve haver uma disciplina que tenha como objetivo 

somente o desenvolvimento sustentável, dando assim a ênfase a qual ele deveria estar 

incluído. 

A educação para o desenvolvimento sustentável deveria possuir as seguintes características: 

• Ter valores direcionados é imprescindível que as normas assumidas os valores e 

princípios compartilhados a que sirvam de base para o desenvolvimento sustentável, sejam 

explícitas de modo que possam ser analisadas, debatidas, testadas e aplicadas; 

• Favorecer o pensamento crítico e as soluções de problemas que gere confiança para 

enfrentar os dilemas e desafios em relação ao desenvolvimento sustentável; 

• Recorrer a múltiplos métodos palavra, arte, teatro, debate, experiência pedagogias 

diferentes que deem forma aos processos. É preciso passar do ensino destinado, unicamente, a 

transmitir conhecimento para um enfoque em que professores e alunos trabalhem juntos para 

adquirir conhecimentos e transformar o espírito das instituições educacionais do entorno; 

• Participar do processo de tomada de decisões, alunos participam das decisões relativas 

ao modo como devem aprender; 

• Ser aplicável as experiências de aprendizagem oferecidas  integradas no cotidiano 

tanto pessoal quanto profissional. 

• Conceitos relacionados com o desenvolvimento sustentável devem ser cuidadosamente 

traduzidos em outras línguas – linguagem e culturas dizem coisas de forma diferente, e cada 

linguagem inventa meios de  expressar novos conceitos. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O papel da ciência, da tecnologia, da educação e do desenvolvimento sustentável deve 

ter amplos destaques, já que é por meios destes que conseguimos nos manter relacionados 

com todo o resto.  A ciência e a tecnologia facilitam o nosso entendimento com o mundo, e a 

educação juntamente com o Desenvolvimento Sustentável deve ser transmitida de modo que 

todos compreendam a amplitude que isso tem, e que deve ser usado para o favorecimento do 

um todo, onde é através deles que conseguem mudar as situações de muitas pessoas A 



 

tecnologia deve sempre ser aplicada com os objetivos de sustentabilidade. A aplicação 

errônea da ciência e tecnologia pode anular todo o trabalho já feito para a preservação do 

meio ambiente por muito tempo. Portanto, é de extrema importantância a conscientização das 

pessoas quando o assunto for sustentabilidade, e é de suma importância que todos nós que 

estamos aqui expostos a várias mudanças e aprendizados constantes, saibamos que temos um 

papel fundamental para o futuro, e que lutamos todos em uma causa comum. 
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