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INTRODUÇÃO 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas designou a UNESCO para promover e 

coordenar a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável –DEDS que constitui 

um conjunto de parcerias que procurou reunir uma diversidade de interesses e preocupações 

consubstanciando-se em uma grande rede de participantes: governos, organizações 

internacionais, sociedade civil, setor privado e comunidades locais. A Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável deve ser uma preocupação e compromisso de todos com a 

finalidade de deixar-se como legado um mundo mais seguro. 

 A educação para o desenvolvimento sustentável é um esforço de muitos segmentos, 

órgãos e instituições para assegurar a melhoria constante da qualidade de vida para esta e para 

as futuras gerações em relação ao planeta em que vivemos. As estratégias necessárias para a 

adoção de práticas educativas sustentáveis é um esforço vital e eterno que desafia indivíduos, 

instituições e sociedades para olhar o dia de amanhã que pertence a todos ou não pertencerá a 

ninguém. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de  Engenharia de Produção da Universidade de Cruz Alta. E-mail:  

hanaivanovich@gmail.com 
2
 Matheus de Arruda Mayer, graduando em Engenharia de Produção. E-mail:  

3
Parlon Roberto Calegaro Lagemann, graduando em Engenharia de Produção. E-mail: 

parloncalegaro@gmail.com 
4
 Professora da Universidade de Cruz Alta. Mestre em Educação pela UNIJUÍ e Doutoranda em Educação pela 

Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. E-mail: rnascimento@unicruz.edu.br 

 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

Sustentabilidade  refere-se às maneiras de se pensar o mundo e as formas de práticas 

sociais para a formação de indivíduos éticos, comunidades organizadas em torno de 

compromissos coletivos, tolerância e igualdade, práticas ambientais que valorizam e 

sustentam a biodiversidade e  processos ecológicos de apoio à vida. Estudos vêm abordando 

que com o aumento drástico do consumo dos recursos naturais uma futura escassez não é 

descartada. Os recursos naturais disponíveis à humanidade levam anos, décadas até sua 

“renovação” e nós estamos apenas usando e não criando. Este assunto é abordado, 

principalmente, no ensino superior, havendo uma falta de abordagem maior na escola básica 

que é onde se desenvolve a futura geração, aquela que consequentemente, será a mais 

atingida.  

Os processos educativos são os principais responsáveis pela formação das pessoas, 

especificamente em relação as suas concepções, pensamentos e valores, portanto, é a 

educação que deve atuar diretamente para a construção de posturas  e condutas compatíveis 

com as necessidades de um mundo sustentável. Nas escolas falta um trabalho pedagógico 

específico voltado para a criação de concepções na área da conservação-uso-sustentabilidade. 

São nas novas gerações que devemos depositar nossas esperanças e, principalmente, 

nossos ensinamentos. O assunto sustentabilidade que refere ao nosso presente e 

principalmente nosso futuro, não necessitaria ser tratado como uma matéria/componente 

curricular, mas sim um complemento, tornando esse assunto cada vez mais próximo de nossas 

crianças. 

É na escola que devemos ensinar a consciência ambiental, e nela está a função de 

educar os futuros cidadãos, mostrar-lhes a responsabilidade e sensibilidade de conservar o 

ambiente em que vivemos, para que no futuro tenhamos um meio ambiente forte, saudável, 

que ainda possa nos prover “vida”. 

Caso esses valores de cidadania não sejam aplicados, ou pouco reforçados, fortes 

consequências serão o resultado. A escola deve oferecer argumentos que favoreçam esse 

aprendizado. Ela deve estimular seus alunos a reaproveitar os ensinamentos que  foram 

construídos ali, principalmente, quando o ensinamento referir-se a sustentabilidade do nosso 

mundo. Nosso mundo, nossa vida, nosso dever de cuidar. 

O aluno deve aprender que muito mais importante do que possuir bens materiais é ter 

uma fonte de vida saudável, é cuidar dessa fonte para que ela não se esgote. Assim, esse aluno 

com certeza garantirá o seu espaço e sempre buscará conhecer e aprender, sempre buscando 



 

mais. Focar na educação ambiental assume uma função “transformadora” tornando-se um 

objeto essencial para um desenvolvimento sustentável. Sendo assim, cada educador teria a 

responsabilidade de ser o provedor dos ensinamentos e funções socioambientais, construindo 

e moldando uma geração sustentável.      

A sustentabilidade é a garantia de uma boa qualidade de vida para nós, e, 

principalmente, para as futuras gerações. Se partirmos do princípio de que a educação 

ambiental para um mundo sustentável deve ser ensinada em todas as escolas por educadores 

com vasto conhecimento sobre o assunto e que proporcionem projetos para fazer com que as 

crianças e adolescentes aprendam a prática também, não podemos deixar de citar outro meio 

de ensino que é fundamental, às vezes até mesmo decisivo, o familiar.  

A família influencia em boa parte do que a pessoa será e quais serão suas escolhas. A 

família desde cedo dá exemplos que em um futuro não muito longe, a criança os repetirá e 

assim por diante. Por isso ela deve ser tratada também como peça chave na formação do 

pensamento e conceito ambiental/sustentável. De nada adiantará a escola pregar algo para 

seus alunos, e quando eles chegarem em casa seus pais ou responsáveis não seguirem. Assim, 

a criança entrará em “conflito” de pensamento, e por final, poderá não seguir nenhum 

ensinamento.  

Os responsáveis de uma criança são o exemplo que ela terá dos seres humanos, das 

suas atitudes e escolhas. Eles serão a base daquela criança. Por essa razão, os professores 

deveriam trabalhar também diretamente com os pais (responsáveis) para um ensino completo 

e práticas corretas, assim, a criança estará habituada a seguir uma rotina de vida sustentável 

desde cedo. 

Para a criação do cidadão sustentável é necessário que ambas as partes que 

influenciam na aprendizagem do tal, promovam espaço e oportunidades para esse 

desenvolvimento e para a transição da sociedade como um todo. Promover projetos públicos 

que envolvessem desde os menores até mais velhos cidadãos seria uma ótima forma de 

aprendizagem e sensibilização de ambos “aprendizes”.  

Projetos como o aproveitamento de água da chuva para fins domésticos como, por 

exemplo, regar a horta, lavar a calçada, lavar o carro, etc. Fazer um projeto residencial que 

beneficie a casa com luz solar durante maior parte do dia. Aquecedor solar de água feito com 

tubos de PVC. Implantar o telhado verde, que visa diminuir o calor dentro da casa na época 

do verão e aumenta a área vegetal da casa, entre outros, que têm por finalidade economizar e 

poupar os recursos naturais e ao mesmo tempo podem-se reciclar materiais de uso humano 

para fins ecológicos.  



 

CONCLUSÃO 

Com a colaboração de professores e pais poder mostrar aos alunos (crianças, pré-

adolescentes e adolescentes) meios de preservar os recursos naturais do nosso planeta, 

podemos obter grandes mudanças, resultados positivos, onde o caminho correto para esses 

resultados seria colocando em prática as atividades escolares na vida dos alunos, tendo em 

vista a prática de ações ecológicas com projetos e planejamentos concretos para um eficaz 

resultado.  

Por meio do diálogo, a cada dia tentando abordar o assunto de sustentabilidade nas 

matérias curriculares, praticando ecologia dentro e fora da sala de aula, com objetivo de 

introduzir nos alunos a ideia de que o único meio de manter o planeta e suas diversidades de 

seres vivos é cuidando. 

 A abordagem do assunto com foco em deferentes idades, começando pela criança até 

o adolescente cria uma mentalidade ecológica de preservação para as futuras gerações, por 

fim, saber abordar o assunto é dever de todos, procurar sempre cuidar e preservar o meio 

ambiente sempre passando ensinamentos ao próximo, cuidados como esses onde se criar uma 

sociedade ecologicamente eficaz, com base em cuidados simples, mas de muito valor no 

futuro. 
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