Educação para o Desenvolvimento Sustentável
A Educação, em todas as suas formas, pode moldar o mundo de amanhã, instrumentalizando
indivíduos e sociedades com as habilidades, perspectivas, conhecimento e valores para se viver e
trabalhar de maneira sustentável. Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma visão da
educação que busca equilibrar o bem-estar humano e econômico com as tradições culturais e o respeito
aos recursos naturais do planeta. A EDS utiliza métodos educacionais transdisciplinares para
desenvolver uma ética para a educação permanente; promove o respeito às necessidades humanas
compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais e com as necessidades do planeta; e nutre o
sendo de solidariedade global.
Uma Nova Visão da Educação
Educação para o desenvolvimento sustentável é um “conceito dinâmico que compreende uma
nova visão da educação que busca empoderar pessoas de todas as idades para assumir a
responsabilidade de criar e desfrutar um futuro sustentável”1. O objetivo geral da EDS é empoderar
cidadãos para agir por mudanças sociais e ambientais positivas, implicando em uma ação participativa.
EDS integra conceitos e ferramentas analíticas de uma variedade de disciplinas para auxiliar
pessoas a compreenderem melhor o mundo em que vivem. Perseguir o desenvolvimento sustentável
através da educação requer que educadores e educandos reflitam criticamente em suas próprias
comunidades, identifiquem elementos inviáveis em suas vidas, e explorem tensões entre valores e
objetivos conflitantes. A EDS traz uma nova motivação para o aprendizado na medida em que os
educandos tornam-se empoderados para desenvolver e avaliar visões alternativas de um futuro
sustentável e concretizá-las coletivamente2.
Educação para o Desenvolvimento Sustentável: um Conceito em Evolução
A partir do momento em que o desenvolvimento sustentável foi pela primeira vez apoiado pela
Assembléia Geral das Nações Unidas em 1987, o conceito de educação para o desenvolvimento
sustentável foi também explorado. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento no Rio de Janeiro (Rio-92) uniu representantes de governos, organizações
internacionais e não-governamentais e sociedade civil para discutir os desafios do próximo século e
adotar um plano global de ação para enfrentá-los. O plano de ação, conhecido como Agenda 21,
forneceu uma série de princípios para auxiliar Governos e outras instituições na implementação de
políticas e programas para o desenvolvimento sustentável. O capítulo 36 da Agenda 21 afirma que a
educação é essencial no rumo ao desenvolvimento sustentável.
Seguindo a Rio-92, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável indicou a UNESCO para
ser o organismo coordenador do capítulo 36, responsável por acelerar as reformas na educação e
coordenar as atividades dos parceiros. A UNESCO foi também encarregada de fornecer apoio técnico e
profissional aos Estados Membros, desenvolvendo currículos experimentais e material de treinamento;
e disseminar políticas, programas e práticas inovadoras para a Educação para o Desenvolvimento
Sustentável.
O que é Educação para o Desenvolvimento Sustentável?
1 UNESCO, Education for Sustainability – from Rio to Johannesburg: Lessons Learnt from a Decade of Commitment,
2002.
2 Esses elementos foram retirados do rascunho, Educação para o Desenvolvimento Sustentável: o papel do setor
educacional, um relatório preparado pela EDS para um encontro intersetorial, 5 de março de 2003.

O capítulo 36 identifica quatro grandes premissas da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável:
•

Promoção e Melhoria da Educação Básica: o acesso à educação básica ainda é um problema para
muitos – especialmente meninas e adultos analfabetos. Aumentar simplesmente a alfabetização
básica, como no ensino atual, não desenvolverá significativamente sociedades sustentáveis. Ao
contrário, a educação básica deve focar na comunhão de conhecimento, habilidades, valores e
perspectivas que encorajem e apóiem os cidadãos a levar vidas sustentáveis.

•

Reorientar a Educação existente em todos os níveis em direção ao Desenvolvimento
Sustentável: repensar e revisar a educação desde a creche até a universidade para incluir mais
princípios, habilidades, perspectivas e valores relacionados à sustentabilidade em cada uma das três
esferas – social, ambiental e econômica – é importante para as sociedades atuais e futuras.

•

Desenvolver Entendimento Público e Consciência da Sustentabilidade: avanços na direção de
sociedades mais sustentáveis requerem uma população que seja ciente dos objetivos das sociedades
sustentáveis e que tenha conhecimento e habilidades para contribuir com esses objetivos. Cidadãos
conscientes do voto e consumidores informados podem auxiliar comunidades e governos a adotar
medidas para a sustentabilidade e caminhar em direção a sociedades mais sustentáveis.

•

Treinamento: todos os setores trabalhistas podem contribuir para a sustentabilidade local, regional e
nacional. O desenvolvimento de programas de treinamento especializado para garantir que todos os
setores tenham o conhecimento e habilidades necessários para realizar seu trabalho de forma
sustentável, tem sido identificado como um componente importante para a EDS.

Educação para o Desenvolvimento Sustentável em Ação
Por mais de uma década, muitas instituições de ensino superior, organizações nãogovernamentais e agências de governo do mundo inteiro fizeram esforços significativos para incorporar
o desenvolvimento sustentável em programas acadêmicos, operações e comunidades locais. A partir
dessas experiências, fica claro que embora haja consenso nos objetivos gerais da EDS, sua criação e
implementação nos níveis local, regional e nacional diferem, de acordo com as diferentes condições
sociais, econômicas e ambientais, de forma relevante e culturalmente apropriada. Além disso,
iniciativas educacionais devem levar em consideração as culturas indígenas e minorias assim como
assumir e facilitar suas importantes contribuições para o processo do desenvolvimento sustentável.
O redirecionamento da educação para o desenvolvimento sustentável deve ser apoiado pela
cooperação internacional em todos os níveis e por múltiplos parceiros. Cada educador e disciplina têm
um aspecto que pode contribuir com o conteúdo e pedagogia da EDS. As comunidades podem
contribuir com o desenvolvimento dos currículos da EDS de forma a garantir que esses reflitam o
conhecimento, as habilidades, perspectivas e prioridades das populações locais. Líderes de governo
devem dar passos para reorientar as políticas e sistemas nacionais de educação em direção à EDS e
estabelecer metas para cumprir compromissos internacionais. Finalmente, redes e parcerias entre
governantes, instituições e organizações, sociedade civil, setor privado e mídia podem auxiliar na
tradução de conceitos em objetivos e ações.
Compromissos Internacionais
Líderes de estados, ONGs, empresários e outros grupos reafirmaram seu compromisso em 2002

na Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo. A centralidade da
educação, definida externamente, para a criação de um futuro sustentável é evidente através das
diversas referências em quase todos os capítulos do Plano de Implementação e no Parágrafo 18 da
Declaração Política. O Plano de Implementação da Conferência Mundial reconhece a educação como
crucial para o desenvolvimento sustentável por seu próprio mérito, mas também a vê como peça chave
para transformações e uma ferramenta para atender questões como igualdade de gênero,
desenvolvimento rural, saúde, HIV/AIDS e padrões de consumo, na medida em que elas interceptam a
agenda do desenvolvimento sustentável3.
O Papel da UNESCO: Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Em 20 de dezembro de 2002, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, por consenso, a
resolução estabelecendo a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A resolução
designa o período de dez anos, de 2005 a 2014, e declara a UNESCO como a agência líder para
promover a Década. A UNESCO terá um papel duplo a desempenhar: primeiro como agência líder na
promoção da Década e segundo como um implementador substantivo da EDS.
Aumentar a qualidade e abrangência da educação e reorientar seus objetivos para reconhecer a
importância do desenvolvimento sustentável deve ser uma das maiores prioridades da UNESCO e do
mundo na vinda da Década. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve ser também atenta
aos desdobramentos e reformas na educação, particularmente ao Plano de Ação de Dakar de Educação
para Todos (EPT), a Década das Nações Unidas para a Alfabetização e os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
O desafio para implementar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável requer parcerias
entre governos, comunidades acadêmicas e científicas, professores, ONGs, comunidades locais e mídia.
A Década oferece uma oportunidade para a UNESCO e seus parceiros para reorientar a educação em
direção à consciência de que todos nós compartilhamos um destino comum e um compromisso de um
futuro melhor para as pessoas e o planeta.
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