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Mãe Gaia 
 
 

Sedentos de terra para plantar! 
Sedentos de terra para trabalhar! 

Essa terra cultivada pelo homem que mata a fome de pão e de justiça! 
Terra de sangue derramado, de lutas justas e insanas! 

Pobre mãe que acolhe o filho e a filha! 
Pobre filho e filha que a violam, abandonam, descuidam e a tornam 

desprotegida! 
Mãe que permite em si o cultivo! 

...que dá a vida! 
Mãe que vê... 

Rios com seus leitos que já não correm na mesma direção. 
...com cores e odores variados! 
Ah! Saudade sente essa mãe! 
... Do cheiro de terra molhada! 

... Mexida só para o cultivo! 
...que gera a vida! 

...que mata a fome! 
Mãe que vê suas veias engolidas por enormes tubos... 

Ficando na lembrança... 
Chuaá!Chuaá! Das suas águas límpidas nas pedras a esbarrar! 

Até quando, mãe, suportarás? 
Sinais já destes. 

Pobres filhos insensíveis... 
Ganância maldita que não permite 

Tirar as vendas dos olhos destas criaturas frágeis que não suportarão tua fúria! 
Tende compaixão de nós, filhos teus, Gaia! 

 
 

Almir Kuehn 
 

(Mosaico de sonhos. Gráfica Gandrei. Indaial, 2008, p.51) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivos caracterizar as concepções e as formas de 
abordagem sobre os temas Desenvolvimento Sustentável (DS) e Sustentabilidade (S), 
e analisar como a sustentabilidade vem sendo desenvolvida nas práticas pedagógicas 
de um grupo de educadores da rede pública de ensino e gestores de educação e 
meio ambiente de municípios da região da foz do Rio Itajaí-SC. Foi desenvolvido junto 
ao Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS), do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí - 
Univali. A fundamentação teórica tem como base autores como Sachs (1994, 2009), 
Tristão (2007), Guimarães (2004), Leff (2001), Morin (2005) dentre outros. Para 
diversos autores (FIEN e TILBURY, 2002; FREITAS, 2004, 2005; CARIDE, 2005; 
GAUDIANO, 2006; CARTEA, 2006; SAUVÈ et al., 2006; FOLADORI, 2007), 
coexistem diferentes concepções e conceitualizações de desenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. A metodologia utilizada foi qualitativa 
do tipo exploratória (RICHARDSON, 1999). Como técnica a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2008). Na análise dos dados foi possível identificar que as questões 
relacionadas à sustentabilidade social (FOLADORI, 2007), cultural e política, nos 
parecem, ainda, não terem sido devidamente incorporadas às práticas pedagógicas 
dos sujeitos, uma vez que, as respostas possuem um foco maior na sustentabilidade 
ecológica (preservação dos recursos). A partir dessas respostas foi possível eleger 
categorias quanto às concepções de DS e a S, a saber: Uso racional de recursos, 
consumo consciente ou responsável e nível de abordagem. A sustentabilidade é 
concebida pelos sujeitos como consumo consciente ou sustentável, ou ainda, 
consumir com responsabilidade aliando desenvolvimento econômico com respeito ao 
meio físico e social, utilizando os recursos e serviços ambientais de maneira 
necessária e não supérflua. Quando se trata de sustentabilidade, parece não haver 
ainda um consenso nos discursos sobre o termo, pelo contrário, o que foi observado 
foi a diversidade de respostas. Quanto ao nível de abordagem a sustentabilidade vem 
sendo trabalhada de maneira efetiva pelos professores (as) em suas práticas 
cotidianas, mas a aula expositiva ainda é a principal estratégia utilizada, embora os 
temas ambientais estejam presentes nas atividades pedagógicas, ainda que de 
maneira a tratar a Educação Ambiental (EA) mais fortemente do ponto de vista da 
sustentabilidade ecológica, ou seja, da visão tradicional da EA direcionada à 
conservação e preservação de recursos naturais.  
  

Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação 
Ambiental, Práticas Pedagógicas. 

  

 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

The objective of this study was to characterize the concepts and manners of 
approaching the themes of Sustainable Development (SD) and Sustainability (S) and 
to analyze how sustainability has been being developed in the pedagogical practices 
of a group of public school teachers and educational/environmental managers in cities 
in the region of the mouth of the Itajaí River-SC. It was developed together with the 
Group of Research in Education, Environmental Studies and Society (GREESS) of the 
Post Graduate Master’s Degree Program in Education of Universidade do Vale do 
Itajaí – Univali. The theoretical basis has authors such as Sachs (1994, 2009), Tristão 
(2007), Guimarães (2004), Leff (2001), Morin (2005) among others. For other authors 
(FIEN E TILBURY, 2002; FREITAS, 2004, 2005; CARIDE, 2005: GAUDIANO, 2006; 
CARTEA, 2006; SAUVÈ ET AL., 2006; FOLADORI, 2007), different concept and 
conceptualizations of sustainable development and sustainability co-exist with one 
another. The methodology used was qualitative and exploratory (RICHARDSON, 
1999). As a technique the content analysis was used (BARDIN, 2008). In the data 
analysis it was possible to identify the issues related to social, cultural and political 
sustainability (FOLADORI, 2007),  still seem, to us, to not have correctly incorporated 
to the pedagogical practices of the subjects, once the answers present a greater focus 
on ecological sustainability (preservation of the resources). Based on these answers it 
was possible to elect categories related to the concepts of SD and S: Rational use of 
resources, aware responsible consumption and level of approach. Sustainability is 
conceived by the subjects as sustainable of aware consumption, or better yet, to 
consume with responsibility allying economic development related to the physical and 
social environment, using the resources and environmental services in a necessary 
and not superfluous manner. When speaking about sustainability, there seems to not 
be a consensus in the discourses about the tern, on the contrary, the observed was a 
variety of answers. As to the level of approach sustainability has been being worked in 
an effective manner by the teachers in their daily practices, but the expositive class is 
still the main strategy used, although the terms are present in the pedagogical 
activities, even if dealing with Environmental Education (EE) more strongly form the 
ecological point of view, or in other words, in the traditional view of EE focused on the 
conservation and preservation of the natural resources. 
  

Key-words: Sustainability, Sustainable Development, Environmental Education, 
Pedagogical Practices. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Esta dissertação foi desenvolvida paralelamente a uma das etapas do projeto 

de pesquisa: “O cenário da Educação Ambiental em municípios da região da foz da 

bacia do Rio Itajaí-SC: Sustentabilidade Socioambiental ou Desenvolvimento 

Sustentável?” (GUERRA, 2009) o qual busca analisar quais as concepções e 

abordagens sobre Sustentabilidade (S) e Desenvolvimento Sustentável (DS) de 

profissionais envolvidos na pesquisa, e que participaram da III Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil – CNIJMA-2008. Este projeto foi financiado pelo CNPq e 

desenvolvido pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Educação Estudos 

Ambientais e Sociedade – GEEAS, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

mestrado em Educação da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

O tema da pesquisa está relacionado à ocorrência de um debate já histórico, 

no campo ambiental e educacional, entre os termos DS e S, os quais, por força de 

sua abrangência e complexidade, carregam inúmeras definições e também 

contradições. Contribuir com essa discussão é o grande desafio desta pesquisa, 

calcada no intuito primordial de compreender um pouco mais toda essa diversidade 

e complexidade que envolve a Educação Ambiental (EA) e seus inúmeros contextos, 

cenários e desafios.  

Particularmente, dois grandes desafios se apresentaram à pesquisadora, que 

ousou buscar, com a ajuda de seus colegas de grupo de pesquisa, toda a vasta 

produção já existente, para compreender melhor como os termos DS e S, 

caracterizam-se na temática socioambiental, de que maneira são abordados e 

concebidos por educadores, quais suas similaridades e ambiguidades. Eles seriam 

sinônimos? Ou complementares? Quem sabe, talvez, completamente antagônicos? 

Eis o grande desafio!   

Nesse sentido, é necessário que a produção científica contemple a 

complexidade das inter-relações do meio natural com o social aumentando o poder 

de ações, na perspectiva de criarmos um novo perfil de desenvolvimento, com 

ênfase no conceito de sustentabilidade em suas diferentes dimensões, como 

procuraremos mostrar neste trabalho.  

A realidade atual exige reflexões cada vez menos lineares e isto se produz 

através da correlação entre saberes e práticas coletivas. Existe, portanto, a 
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necessidade de se incrementar os meios e o acesso à informação para a ação.    

Neste cenário, os conteúdos educacionais e, em especial, o processo de formação 

inicial dos profissionais nas universidades, têm papel decisivo, uma vez que a 

relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais 

desafiador, através de novos saberes, para que as pessoas possam atuar de forma 

mais participativa e responsável diante da complexidade da crise ambiental 

contemporânea. O acesso à educação é condição primeira para efetivar a 

participação na vida contemporânea em todos os níveis. 

Parafraseando Leis (1999), é necessário e urgente que ocorra uma “ruptura 

epistemológica”. Aí se inserem os professores e sua formação, como molas mestras, 

para impulsionar as transformações de uma educação crítica e transformadora 

comprometida com a sustentabilidade. Para o autor, como a educação é uma ação 

produtora de novos valores e atitudes, pode contribuir com a formação de sujeitos 

eticamente responsáveis, frente à urgência de promover a sustentabilidade 

socioambiental. 

Quando tratamos de meio ambiente e questões ambientais, as concepções e 

representações individuais e dos membros de grupos sociais são essenciais para a 

compreensão e a intervenção das ações estruturantes das políticas públicas, em 

uma sociedade cada vez mais exigente e ávida pela busca de novos caminhos que 

contribuam para a solução dos inúmeros problemas que a afligem, frente à crise 

ambiental e aos desafios do século XXI. 

A modernização da sociedade, desde os primórdios do século XX, tem 

deteriorado cada vez mais a qualidade ambiental e da vida humana, num processo 

gradual de individualização e consumo, cujo alicerce está calcado no paradigma de 

desenvolvimento econômico que se move em direção a um ambiente de vida 

insustentável no futuro do planeta, com a crescente exploração dos bens e serviços 

ambientais1 existentes. 

Às políticas públicas educacionais, particularmente na EA - a partir de 

programas e ações estruturantes, caberia a responsabilidade pela sensibilização e 

criação de condições para a reflexão na e pela ação na construção coletiva de uma 

consciência ecológica e, com ela, uma mudança de valores, atitudes, concepções e 

                                                           

1
 Diegues (1992) define bens e serviços ambientais como tudo aquilo oferecido pela natureza e 

indispensável para a vida humana e manutenção dos diversos ecossistemas. 
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abordagens dos indivíduos frente às questões ambientais. Conforme Freire (2003), 

se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco isso é 

possível. É exatamente com a educação que esta mudança pode ocorrer de maneira 

efetiva e consistente. Afinal, não é possível desvincular a Educação da EA; ambas 

devem ser tratadas de maneira indissociável. 

É provável que, na primeira década deste século, principalmente em função 

da discussão nas mídias e junto à comunidade científica sobre o aquecimento global 

e as mudanças climáticas - provocando seus efeitos e revelando a vulnerabilidade a 

que estão expostas as populações, como no desastre ambiental no Vale do Itajaí, 

em 2008, em Santa Catarina, Angra dos Reis (RJ), Pernambuco e Alagoas, em 

2010, nenhum conceito tenha sido citado tantas vezes, discutido e empregado em 

documentos oficiais2 e também em pesquisas, como os conceitos de DS e de S.  

Diversas interpretações desses conceitos foram elaboradas de acordo com a 

área do conhecimento e os objetivos dos estudos desenvolvidos, o que levou à 

ampliação excessiva de seu significado. Nos dias atuais, reconhece-se que os 

conteúdos disciplinares não conseguiram lidar bem com os muitos conceitos 

ambientais, inclusive o de sustentabilidade. 

Nesse trabalho partiremos do clássico conceito de Sachs (1993), o qual 

afirma que podemos definir a sustentabilidade como sendo uma forma de 

relacionamento entre sistemas econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos 

maiores e também dinâmicos, embora com mudanças mais lentas, nos  quais, a vida 

humana pode continuar indefinidamente, os indivíduos podem prosperar e as 

culturas humanas podem se agregar. 

Esse autor propõe diferentes dimensões para a sustentabilidade, a saber: 

• Sustentabilidade social: o processo deve acontecer de maneira que reduza, 

substancialmente, as diferenças sociais, e considerar o “desenvolvimento” em 

sua multidimensionalidade, abrangendo todo o espectro de necessidades 

materiais e não–materiais. 

                                                           

2
 Podemos citar, por exemplo, o Relatório Brundtland (1987), a Agenda 21, criada pelos 

representantes governamentais na Conferência Rio 92, o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, do Fórum paralelo das ONGs, e a Década das 
Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005 – 2014, da UNESCO.  
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• Sustentabilidade econômica: define-se por uma “alocação e gestão mais 

eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e 

privado”.  

• Sustentabilidade ecológica: compreende o uso dos potenciais inerentes aos 

variados ecossistemas compatíveis com sua mínima deterioração. Deve 

permitir que a natureza encontre novos equilíbrios através de processos de 

utilização que obedeçam a seu ciclo temporal. Implica, também, preservar as 

fontes de recursos energéticos e naturais. 

• Sustentabilidade espacial/geográfica: pressupõe evitar a excessiva 

concentração geográfica de populações, de atividades e do poder. Busca 

uma relação mais equilibrada cidade/campo. 

• Sustentabilidade cultural: significa traduzir o “conceito normativo de eco- 

desenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem 

as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local”. 

(SACHS, op. cit., p. 25-27). 

Mais tarde, ao estabelecer determinados critérios para a sustentabilidade, 

Sachs3 (In: STROH, 2009, p. 85-87) amplia esse leque, incluindo a dimensão política 

(nacional e internacional). 

Em função dessas diferentes dimensões da sustentabilidade, incluindo 

também a dimensão ética4 (RUSCHEINSKY, 2004), encontramos, hoje, várias 

visões e tendências de DS e S, algumas antagônicas e outras complementares entre 

si, as quais revelam diferentes representações de mundo e de desenvolvimento. 

 

 

                                                           

3 Referência encontrada no artigo de Ignacy Sachs organizado para o 5. Encontro Bienal da 
International Society for Ecological Economics: Beyond Growth: Policies and Institutions for 
Sustainability, Santiago, Chile, 15 – 19/11/1998. In: STROH, Paula Yone (Org.) Ignacy Sachs: 
caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 47–64 e Anexo p. 
85–88. 
 
4
 Ruscheinsky (2004) acrescenta a ética ambiental como mais uma das premissas para a 

sustentabilidade e afirma que, por meio da diversidade destas abordagens, é possível delinear suas 
dimensões, contemplando as propostas metodológicas na análise e nos encaminhamentos, bem 
como os seus diferentes níveis e dimensões embutidas nas questões ecológicas. Para ele, “é 
exatamente na integração entre essas dimensões que reside o ponto de maior relevância da 
sustentabilidade” (op. cit., 2004, p. 7).  
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1.1. As Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente e sua relação com a 
temática socioambiental 

 
 
A questão da sustentabilidade também vem sendo inserida no cenário 

brasileiro em programas do Ministério do Meio Ambiente, por meio da Agenda 21 e 

do Ministério da Educação, dentre outras iniciativas, pelo Programa “Vamos Cuidar 

do Brasil com as Escolas” que teve, como importante ação, as Conferências Infanto-

Juvenis pelo Meio Ambiente, realizadas em 2003, 2005, 2008 e 2009 e a 

Conferência Internacional Infanto-Juvenil em 2010. 

A Conferência Internacional5 (CONFINT, 2010) emerge da experiência de três 

Conferências Nacionais - Vamos Cuidar do Brasil -  que aconteceram entre 2003 e 

2009, e envolveram 13 milhões de pessoas, em 20 mil escolas de todo o país. A 

inclusão dos jovens, nas discussões da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2014, UNESCO) tem, como base de princípios, 

a Carta da Terra, o Tratado de Educação para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global e a Carta das Responsabilidades Humanas.  

Diante da constatação da crise ambiental e da oportunidade de “implantar 

novos modelos de desenvolvimento” e outras sociedades possíveis, mais felizes e 

saudáveis (CZAPSKI, 2008, p. 28), o Ministério da Educação, em parceria com o 

Ministério do Meio Ambiente – ambos responsáveis pela condução da Política e do 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) -  durante a organização da III 

Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, elaborou material 

pedagógico encaminhado às escolas, em que elege como tema a questão da 

sustentabilidade,  ligada às “mudanças ambientais globais6”. No entanto, apesar da 

qualidade do material, não houve uma preocupação com a conceituação dos termos. 

Assim, diante da utilização generalizada e indiscriminada desses termos, 

tanto em algumas pesquisas quanto nas Políticas Públicas em EA no país, porém, 

                                                           

5 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/confint2010   
 
6 Segundo o documento “Reflexões, desafios e atividades” (CZAPSKI, 2008), que faz parte do kit da 
Conferência, este termo foi sugerido pelo pesquisador do INPE, Carlos Nobre, segundo o qual as 
mudanças não devem ser consideradas apenas climáticas, mas ambientais, sistêmicas e complexas. 
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sem um aprofundamento teórico de suas origens e especificidades, o que pode 

gerar a falsa ideia de que há um consenso sob todos os discursos que se constroem 

em torno desta ideia, levando-nos essa condição de ambiguidade, neste trabalho, 

decidiu-se pela seguinte questão de pesquisa: 

 

Quais as concepções e abordagens de Sustentabilidade (S) e 

Desenvolvimento Sustentável (DS) de um grupo de educadores e gestores de 

Meio Ambiente da rede pública de ensino em municípios da região da foz do 

Rio Itajaí-sc participantes da III Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente?.  

Acreditamos que esta pesquisa apresenta relevância científica e educacional, 

a partir da revisão das bases que fundamentam os termos em uso e ressaltam a sua 

ambiguidade e complexidade, fator importante para se ter claro que, quando falamos 

em DS, não estamos absolutamente igualando o termo com o de S.  

Partindo do pressuposto que o conceito de sustentabilidade é um conceito 

polissêmico que pode ser entendido e aplicado de diferentes formas: 1) como algo 

que foi apropriado pela lógica do mercado capitalista, nas esferas econômica e 

política, mas que teve um profundo impacto e contribuição na inserção das questões 

ambientais nas políticas públicas de desenvolvimento, 2) como aquele que o situa 

no campo das ideologias, “onde se disputa o sentido verdadeiro e correto do 

conceito contra seu uso falso e ilegítimo” (CARVALHO, 2008, p. 3) e, 3) em 

contraposição a estes, que a sustentabilidade atenda toda a sociedade planetária, 

em sua forma de utilizar, com responsabilidade, os serviços ambientais7 de maneira 

a permitir seu uso para as futuras gerações, através do conceito de sociedades e 

comunidades sustentáveis, por exemplo, ou seja, uma concepção voltada para as 

esferas locais da sociedade, como nos aponta a literatura 

Diante do exposto, e com base na questão de pesquisa, elegemos como 

objetivos desse trabalho: 

 

                                                           

7 De acordo com o Almanaque Brasil Socioambiental (JOHN, 2005, p. 372) o conceito de Serviços 
Ambientais surgiu da necessidade de demonstrar que as áreas naturais cumprem funções 
importantes nos processos de manutenção da vida - toda vida, inclusive do homem - em oposição à 
falsa ideia de que ecossistemas intactos são “improdutivos” ou obstáculos ao desenvolvimento 
econômico.  
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Objetivo Geral 

 

• Verificar as concepções e abordagens de S e DS em suas práticas, de um 

grupo de educadores e gestores de meio ambiente participantes da III 

Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (2008/2009), na região da foz 

do Rio Itajaí, em Santa Catarina. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Problematizar as concepções de S e DS de um grupo de educadores e 

gestores de Meio Ambiente, participantes da III Conferência Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente, na região do Vale do Itajaí. 

• Compreender de que maneira a S é abordada nos ambientes educacionais. 

• Verificar como a S vem sendo desenvolvida nas práticas pedagógicas desse 

grupo de participantes. 

  

Este trabalho está organizado da seguinte forma: O capitulo 1, da introdução 

apresenta e justifica a pesquisa e seus objetivos. 

O segundo capítulo se ocupa da fundamentação teórica e os temas que 

julgamos importantes para esta pesquisa como: A universidade e a formação em 

educação e meio ambiente; DS versus S; Sustentabilidade: mais um termo novo, ou 

um novo caminho? Educação ambiental e a década da EDS; Educação ambiental ou 

educação para o desenvolvimento sustentável? Seguem os debates e embates As 

Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente e sua relação com a temática 

socioambiental. 

O capitulo 3 descreve a metodologia adotada para realização deste trabalho  

do tipo qualitativa, o público alvo - 28 educadores(as) de escolas públicas da rede 

estadual e municipal do Ensino Fundamental da região da Foz da bacia do rio Itajaí, 

que participaram do processo da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente – CNIJMA em 2008, e 09 Gestores(as) e/ou técnicos(as) responsáveis 

pela educação e/ou meio ambiente das Secretarias e Fundações municipais e 

órgãos estaduais da região. 
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O capitulo 4 apresenta a análise dos dados, com base no referencial teórico, 

a partir das categorias e subcategorias, a saber: concepção de DS: uso racional 

dos recursos naturais, subcategoria baseada na diversidade. Concepção de S: 

consumo consciente, ou sustentável, ou ainda consumir com responsabilidade, 

subcategoria baseada na diversidade.  

O capitulo 5 apresenta as reflexões e as considerações finais deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 A escola, a universidade e a formação em educação e meio ambiente 

 

                                                                                                                                                                            

Partindo do pressuposto de que a formação de professores se constitui a 

partir de uma rede de relações, autoras e autores como Tristão (2007), Guimarães 

(2004), Santos (2000), Guerra (2007), dentre outros, entendem que a escola e as 

universidades são importantes espaços para inserção da EA. Além disto, podem 

contribuir, efetivamente, na elaboração de alternativas para a construção de 

sociedades sustentáveis.  

Nesse sentido, a formação ambiental entra nesse cenário exigindo um 

redimensionamento das práticas pedagógicas, com novas diretrizes para a formação 

profissional, para aquilo que Leff (2008), chama de um “saber ambiental8” não 

apenas teórico, mas articulado com novas práticas sociais e com estreita ligação 

entre ensino, difusão e extensão do conhecimento. Afinal, este também é o papel da 

universidade: ultrapassar seus muros e ir até onde o povo está tornando-se 

verdadeiramente prática social. 

Tristão (2007) afirma que o desafio da formação é introduzir a EA de modo a 

não perder de vista sua abordagem vivencial, humanística e transformadora, 

envolvendo todos/as: professores/as, educandos/as, comunidade e meio ambiente, 

numa dinâmica complexa, que resulta da diversidade no seio da unidade, uma 

característica fundamental da vida.  

Assim, a universidade não poderia ficar de fora desse debate, especialmente 

pela sua co-responsabilidade na formação de profissionais e na produção científica, 

por excelência. Entretanto, o que ocorre muitas vezes é a existência de inúmeros 

obstáculos como o distanciamento entre as políticas de governo, e as condições das 

escolas, a jornada de trabalho dos/as profissionais da educação e as práticas 

interdisciplinares, ou seja, um descompasso entre a atuação dos/as professores/as 
                                                           

8 Leff (2008) nos diz que o saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a construção social do 
mundo atual, onde hoje convergem e se precipitam os tempos históricos que já não são mais os 
tempos cósmicos, da evolução biológica e da transcendência histórica. É a confluência de processos 
físicos, biológicos e simbólicos reconduzidos pela intervenção do homem, da economia, da ciência e 
da tecnologia, para uma nova ordem geofísica da vida e da cultura. 
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junto ao “chão da escola” e a dos/das gestores/as educacionais na implementação 

dessas propostas curriculares e políticas públicas ou de governos. 

Para Guerra (2007, p. 89-90), “a universidade pode ser importante aliada na 

promoção do diálogo e na interação entre o conhecimento e o aperfeiçoamento das 

práticas docentes”. Por meio do Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais 

e Sociedade (GEEAS), do Programa de Mestrado em Educação, da UNIVALI, tem 

sido possível desenvolver estudos que integram pesquisa, ensino e extensão em 

EA, que levam à construção da identidade do Educador(a) Ambiental no sentido da 

formação do “sujeito ecológico9” (CARVALHO, 2004). 

Essa formação tem avançado no sentido de tentar romper com a estrutura 

fragmentada da formação docente que até pouco tempo imperava nas universidades 

- utilizando o velho modelo “3 + 1” de disciplinas específicas e fragmentadas não 

relacionadas nem entre si, nem com a formação docente10 - fator este, adverso ao 

que se propõe historicamente para a EA, ou seja, uma formação que tem por base a 

abordagem inter/transdisciplinar no campo ambiental.  

Nas palavras de Sato (1997) na busca do novo paradigma, a habilidade 

universitária para organizar uma atividade alternativa deve ser centrada em um 

diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, na perspectiva de se elaborar 

um marco conceitual comum que permita a articulação das diferentes áreas que 

comporão a estrutura curricular do curso, como no desenvolvimento de uma “prática 

convergente”. Na visão de muitos autores, na perspectiva da ciência, o diálogo deve 

caminhar dialeticamente entre os diversos saberes. A interdisciplinaridade oferece 

esse caminho dialógico, num sistema de confrontação que gera análises, sínteses e 

muitas vezes ruptura. Mas são nessas rupturas que podem ser encontradas novas 

sínteses, novos saberes, novos caminhos que possam somar os fragmentos e 

reconstruir as relações dos seres humanos e, dessas relações, evidenciar a 

                                                           

9
 Para Carvalho (2004) Sujeito ecológico é um conceito que demarca aqueles aspectos do sujeito que 

são orientados por valores ecológicos. O sujeito ecológico é incorporado pelos indivíduos ou pessoas 
que adotam uma orientação ecológica em suas vidas. Ainda segundo ela, “É um jeito ecológico de 
ser, um novo estilo de vida, com modos próprios de pensar o mundo e, principalmente, de pensar a si 
mesmo e as relações com os outros neste mundo” (CARVALHO, 2004). 
 
10 Saviani (2009, p.146) informa que este modelo foi criado pelo Decreto-lei n.1.190 de 4 de abril de 
1939, que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Este modelo 
utilizado até pouco tempo na  formação de professores no Brasil adotava o seguinte esquema: três 
anos para estudo das disciplinas específicas e um ano para formação didática.  
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indissociabilidade entre a educação, o desenvolvimento e a natureza. (SATO, 1997, 

p.20). 

Para Pujol (1998), a EA se apresenta como "uma faca ou uma navalha" que, 

algumas vezes, "atravessa" com sua "lâmina afiada” o currículo da escola 

tradicional. Ela se faz presente em determinadas “datas ecológicas”, tais como 

"Semana do Meio Ambiente", "Dia da Árvore", "Dia do Índio", comemoradas, em 

alguns casos, na forma de campanhas ou projetos isolados e repetitivos 

(organização de uma horta e campanhas de recolhimento seletivo de lixo, por 

exemplo). As questões ambientais são apresentadas ou incorporadas como aspecto 

adjacente ao currículo normal (falar do "buraco na camada de ozônio" ou "da chuva 

ácida" ao trabalhar o assunto "ar" em ciências na 5ª série ou no ensino de química 

na 8ª série, por exemplo), ou seja, o trabalho docente é marcado por ações pontuais, 

e não como parte do currículo de maneira permanente e efetiva. A autora também 

se contrapõe a esse modelo que chama de Educação Ambiental "faca-navalha" e 

propõe a Educação Ambiental como "infusão", a qual, da mesma forma que a 

essência que se difunde na xícara de chá, se introduz, passa a permear e penetrar 

todo o currículo escolar. Corroborando com o que Grün (1996), afirma quando diz 

que, se a educação não é ambiental, então, não é educação. 

Essa metáfora nos situa, exatamente, a de que maneira a EA pode estar 

integrada ao currículo, e não apenas ser trabalhada como mais uma disciplina, 

fragmentando um saber que necessita ser integrado, pois o que se observa em 

trabalhos como os de Grün (1996), e Guimarães (2004), há uma tendência 

predominante para o enfoque setorial das disciplinas do currículo. Como esses 

autores analisam, falta articulação entre os aspectos políticos, econômicos, sociais e 

ecológicos, ou seja, não existe a “infusão” entre os saberes, como sugere Pujol 

(1998).  

De acordo com Tristão (2004), infelizmente a universidade é, ainda, muito 

fechada com relação às necessidades de outros setores da sociedade. O professor 

universitário, em boa parte, ainda é resistente à mudança que a dinâmica do 

conhecimento exige no século XXI, o que implica a necessidade de uma mudança 

estrutural interna, que provoque sérias e irreversíveis consequências nas estratégias 

de organizar-se e agir.  
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Entendemos que a concepção de Boaventura Souza Santos (2000) pode 

favorecer essa infusão da EA, ou melhor dizendo, da “dimensão ambiental11” no 

currículo e nas práticas sociais, na medida em que considera, como passo decisivo 

nessa transição, a compreensão de que todo conhecimento científico-natural é 

científico-social. Este argumento do autor é importante, pois propõe uma ruptura 

com o modelo acadêmico atual e questiona a distinção e as dicotomias entre 

Ciências Naturais e Sociais, entre natureza e cultura, ou seja, tudo se relaciona a 

tudo. Além disso, é impossível desenvolver uma pesquisa educacional por uma 

única via, pois ela se constitui num processo que pressupõe múltiplos cruzamentos 

entre os saberes. 

 Taglieber (2007, p. 71) afirma que, “na atualidade e frente à problemática 

ambiental e à indispensável compreensão das limitações dos ecossistemas 

planetários, a Educação geral passa, necessariamente, pela dimensão ambiental”. 

Significa que, para a sobrevivência da humanidade, é necessário que cada 

coletividade tome consciência dos limites ecológicos da Terra e comece a valorizar 

preservar, conservar e proteger o meio ambiente. A Educação não pode apenas 

fazer uma espécie de “vôo de reconhecimento” superficial dessas questões, mas 

precisa enfocar aspectos específicos da época e das necessidades expressas pela 

coletividade atual.  

Assim, os professores e gestores educacionais são profissionais 

especialmente preparados para serem os mediadores entre as gerações adultas e 

as novas, daí a importância de sua formação para trabalhar na Educação Geral, 

temas relacionados à problemática socioambiental. Ainda, é bom ressaltar que, de 

acordo com esse autor, o processo educativo tem dupla intencionalidade: a 

                                                           

11 Termo utilizado por Mauro Guimarães (1995). Sônia Carneiro (1999, p. 26-28, 1999, p. 261) define 
a dimensão ambiental na educação como “o conjunto integrado de perspectivas ou aspectos de 
conteúdo e método para o desenvolvimento da educação ambiental no contexto de um dado currículo 
escolar [...], com enfoque em três dimensões: a cognitiva – conhecimentos científico escolares e 
saberes de professores, alunos e outros atores sociais quanto à questão ambiental; a metodológica 
– tratamento pedagógico-didático da realidade ambiental como conteúdo do conhecimento; e a 
afetivo-social – desenvolvimento atitudinal de professores e alunos a respeito da questão  
ambiental”. Guerra (2001) apresenta uma proposta de formação docente para inserção da Dimensão 
Ambiental na formação docente. A mesma engloba a dimensão cognitiva (conhecimentos e 
saberes); metodológica (habilidades e competências); afetiva (sensibilização para mudanças de 
atitudes, e ressignificação de valores éticos e estéticos, e valorização das relações inter e 
intrapessoais); e a dimensão ecosófica (GUATTARI, 1990), ou da ética e cidadania, intimamente 
relacionada a ação e reflexão sobre a ação na “práxis” de Paulo Freire (1987), tanto de forma 
individual quanto junto aos grupos sociais, envolvidos no processo de aprendizagem em EA. 
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formação social dos coletivos humanos e sua reintegração com a natureza. Isso 

implica não apenas a aquisição de conhecimentos, mas, acima de tudo, a 

construção de valores e atitudes, o desenvolvimento de uma ética que norteie a 

solução dos problemas socioambientais e que permita a convivência, sinalizando ao 

ser humano, o limite de seus direitos e deveres com a sociedade e com seu meio. 

A modernização da sociedade, desde os primórdios do século XX, tem 

deteriorado cada vez mais a qualidade de vida humana, num processo gradual de 

individualização e consumo, cujo alicerce está calcado num paradigma de 

desenvolvimento que se move em direção a um ambiente de vida insustentável, pela 

crescente e desmedida exploração dos serviços ambientais existentes no planeta. 

De acordo com pesquisa publicada por Wackernagel et al. (apud VLEK, 

2003), a demanda humana já pode ter excedido a capacidade regenerativa da 

biosfera, desde a década de 80, no que se refere à área da Terra biologicamente 

produtiva e à água necessária para produzir os recursos consumidos, assim como, à 

assimilação dos resíduos gerados. 

Para Vlek (2003), o conflito entre a individualidade e o coletivo, resultante dos 

efeitos negativos da globalização e de um crescimento econômico irracional, tem 

levado a sociedade atual a mover-se cada vez mais em direção a uma qualidade de 

vida insustentável para todos os indivíduos. Para esse autor, na sociedade industrial 

moderna, a maioria das pessoas, em todas as partes do mundo, a despeito de todo 

o conforto existente, ainda passa por grandes dificuldades, consequência de um 

comércio injusto, ausência de governo democrático e climas pouco favoráveis, 

tornando, em suas palavras, “qualquer grande projeto para a sustentabilidade bem 

difícil de preparar, organizar e realizar” (p. 5). Ainda, segundo esse autor, o 

comportamento do homem e da mulher modernos é caracterizado pelo desejo dos 

indivíduos em “evitar esforço, impressionar os outros e/ou confirmar a sua própria 

autonomia” (VLEK, op. cit., p. 5). 

Hoje, a sociedade em geral encontra-se em uma realidade que exige uma 

reflexão e reorientação urgente com relação ao uso e à apropriação de recursos e 

serviços ambientais. Faz-se necessária uma ampliação da consciência individual e 

social e da sensibilização pública e, principalmente, uma mudança de postura do ser 

humano frente aos problemas socioambientais que se apresentam. Diante deste 

cenário bastante complexo um questionamento nos inquieta: Qual o papel da 
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educação neste contexto de crise socioambiental, ou melhor, de “crise civilizatória” 

(LEFF, 2001; VLEK, 2003). 

À Educação, particularmente a EA desde a Educação Infantil, até a Educação 

Superior, caberia a responsabilidade pela sensibilização e criação de condições para 

a construção coletiva de uma consciência ecológica e, com ela, de uma mudança de 

valores, atitudes, concepções e abordagens para os indivíduos frente às questões 

socioambientais e a crise ambiental.  

Acreditamos que é exatamente por meio da educação dos futuros docentes e 

profissionais, ligados ao campo ambiental, que esta mudança e transformação das 

práticas individuais e sociais propiciará que a construção de sociedades 

sustentáveis possa ocorrer de maneira efetiva e consistente. 

 

 

2.2 Sustentabilidade: um paradigma emergente?  

 

 

A questão ambiental adquiriu especial relevância nas últimas décadas do 

século passado. Os últimos cinquenta anos foram marcados por profundas 

mudanças nas relações sociais e, logo, nas formas de interação da sociedade 

humana com o mundo natural. Fenômenos como a contaminação do ar, das águas e 

dos solos, catástrofes naturais, doenças desconhecidas até pouco tempo, alterações 

no clima e nas paisagens, ameaças à biodiversidade planetária, extinção de 

espécies, aumento das desigualdades sociais, tornaram-se crescentes e 

desencadearam efeitos catastróficos sobre a vida humana e de outras espécies, 

para os quais são buscadas alternativas nos dias de hoje e no futuro.  

Com o advento da globalização12, a acumulação de capital tomou um forte 

impulso em escala mundial, com o desenvolvimento técnico cientifico dos meios de 

comunicação e de transporte observados a partir da década de 1970. Na avaliação 

do geógrafo Milton Santos, nessa busca de mais-valia global, os processos 

produtivos adquiriram um cunho extraterritorial que lhes conferiu autonomia em 

                                                           

12 Existem várias definições do termo. Nesse trabalho consideramos “globalização” como “um estágio 
supremo do imperialismo”. Assim como o imperialismo foi o estágio supremo do capitalismo, a 
globalização é o estágio supremo do imperialismo atual (SANTOS, 2002). 
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relação aos controles locais e os faz indiferentes, não apenas às realidades locais, 

mas, também, às realidades ambientais (SANTOS 2002).  

O grande desafio que estamos enfrentando, nesta primeira década do século 

é, talvez, o desafio de mudar estilos de ser e viver, romper paradigmas, passando do 

modelo predatório e consumista para um novo paradigma da sustentabilidade 

socioambiental.  

Nesse cenário, a educação, a economia e a sociedade, são produtos da ação 

histórica, sendo também impelidos a mudar. Vivemos um momento de crise, 

ecológica, social, ética e estética, ou seja, das “três ecologias” de Guattari, (1990), 

reconhecida por autores como a chamada “crise civilizatória” (BECK; GIDDENS e 

LASH, 1997; LEFF, 2001). Nesse contexto, retoma-se a contribuição relevante do 

pensamento de Kuhn13 de que “o significado das crises consiste exatamente no fato 

de que indicam que é chegada a hora para renovar os instrumentos”. (KUHN, 2001, 

p.105). 

Diante do cenário atual de crise civilizatória nas esferas socioambientais, uma 

nova proposta de quebra de paradigma parece emergir, conforme Behrens (1999). 

Segundo a autora, não podemos mais pensar o planeta a partir do modelo 

cartesiano, onde ser humano e meio ambiente são partes separadas, distintas, mas 

sim, a partir de um modelo diferenciado que os defina e certifique como entidades 

complementares e interdependentes. 

Esse paradigma cartesiano contaminou, por muitos anos, a sociedade e, em 

especial, a escola, em todos os níveis de ensino. O pensamento newtoniano-

cartesiano propôs a fragmentação do todo e, por consequência, na transposição do 

conhecimento científico para o escolar, na grade curricular, as escolas repartiram o 

conhecimento em áreas; as áreas, em cursos; os cursos, em disciplinas; as 

disciplinas, em especificidades. “A divisão foi tão contundente, que levou os 

professores a realizarem um trabalho docente completamente isolados nas escolas” 

(BEHRENS, 1999, p. 384). Para a autora, outro fator relevante de influência desse 

                                                           

13
 Também no sentido dado por Thomas Kuhn em seu livro “A Estrutura das Revoluções Científicas” 

(2001). O autor apresenta uma série de conceitos do termo paradigma como, por exemplo: as 
realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, oferecem problemas 
e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. 
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paradigma, na ação docente, é a busca da reprodução do conhecimento, 

caracterizada pela fragmentação. A prática pedagógica propõe ações mecânicas 

aos educandos, provocando um ensino assentado no “escute, leia, decore e repita”. 

Estas quatro ações têm sido propostas como metodologia no ensino universitário, 

por um longo período na história da educação 

O paradigma inovador na ciência, com uma visão quântica, demanda 

reconhecer que todos os seres são interdependentes, e que "nossas vidas estão 

entrelaçadas com o mundo atual, dependem de nossa atuação e nosso contexto, em 

nossa realidade, que será revelada mediante uma construção ativa em que o 

indivíduo participe do todo” e ainda, de exigência de diálogo, de atitude crítica, 

criativa e transformadora (BEHRENS, 1999, p.387). 

 Rohde (2009, p.42) corrobora com a ideia de mudança paradigmática, ao 

afirmar que “a passagem do atual mundo desintegrado para um que o 

desenvolvimento seja sustentado (com sua implícita melhoria da qualidade de vida), 

exige radical migração da situação presente de insustentabilidade planetária para 

outro modelo civilizatório”. Para o autor, tais mudanças também dependem, em 

parte, da reestruturação das ciências e do conhecimento. Argumenta, também, que 

“a situação de insustentabilidade é consequência, em grande parte, de paradigmas 

ultrapassados, a saber: o modelo newtoniano causalista; mecanicista-reducionista e 

extremamente antropocêntrico” (ROHDE, 2009, p. 42). 

Ainda, segundo Rohde (2009), para que um novo modelo de sustentabilidade 

seja possível e, com isso, a mudança de modelos e paradigmas ultrapassados 

ocorra é necessário que se considerem alguns princípios fundamentais como: 

contingência, complexidade, sistêmica, recursividade, conjunção e 

interdisciplinaridade14. É importante ressaltar, também, que esses princípios 

constituem aparato conceitual disciplinar para uma abordagem sustentável, sendo 

que, princípios éticos, sociais e econômicos deverão, igualmente, entrar na 

formação das novas propostas de desenvolvimento da sociedade (op. cit, p.48-49). 

Outra contribuição vem de Tristão (2010), para ela, a sustentabilidade se 

propõe a garantir processos de desenvolvimento locais, contextuais e globais ao 

mesmo tempo, a viver a complementaridade dos tempos diferentes, a superar a 

                                                           

14
 Para um maior aprofundamento de esses princípios consultar o artigo de Rohde (2009). 
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lógica da exclusão, o que implica a eliminação das desigualdades entre as classes 

sociais, culturas, povos e nações, no sentido de abolir a pobreza material e 

espiritual. Dessa forma, faz uma severa crítica às consequências sociais, culturais e 

ambientais provocadas pelos processos globalizadores homogeneizantes. Segundo 

a autora, a mudança em direção a esse “paradigma da sustentabilidade” não é um 

processo individual; passa por um conjunto de reivindicações coletivas e de 

responsabilidades. Segundo ela, a “monocultura do saber” das sociedades 

contemporâneas tende a reproduzir a cultura da insustentabilidade, intensificando os 

problemas ambientais e de desenvolvimento, mais do que estimulando processos de 

vida mais sustentáveis. A educação para a formação de valores sustentáveis deve 

ultrapassar os muros da escola e o papel da EA, verdadeiramente emancipatória, 

deve ligar, conectar e associar vida ambiente, conhecimento e vida, com respeito às 

diferenças e sem contraposição das igualdades, para alcançar um nível de 

sustentabilidade, em comunidades locais, que possa, simultaneamente, contribuir 

com objetivos em escala nacional e global 

 Nesse contexto, para propor um paradigma emergente em EA, que atenda a 

esses pressupostos inovadores citados, “não existe apenas uma única abordagem a 

ser contemplada, mas a ideia de rede onde tudo e todos são responsáveis” 

(TRISTÃO, 2010, p.168-169).  

 

 

2.3 Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade (S)15 

 

 

No meio acadêmico e também nas mídias verifica-se que os termos 

desenvolvimento - no sentido econômico e político do termo -, desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade “carregam consigo ambiguidades relacionadas com 

as tendências de conceitualização do desenvolvimento sustentável” (FREITAS, 

2007, p. 131), inclusive linguísticas, como é o caso dos diferentes significados dos 

termos anglo-saxônicos sustainable development e, no espanhol, desarrollo 

sustenible ou sustentable. 

                                                           

15 Utilizaremos nesse trabalho a notação (S) para designar o termo Sustentabilidade. 
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Diante desse quadro de ambiguidades e significados distintos dos conceitos 

de S e DS, esta pesquisadora e outros pesquisadores do Grupo de Pesquisa 

Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS) aprofundaram o estudo 

desses conceitos, a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica no Portal de 

Periódicos da Capes, Google Scholar™ e Scielo© - dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 

de seminários em EA - relacionando trabalhos e publicações em periódicos e meio 

eletrônico, dissertações e teses. A partir desse levantamento, foi elaborado um 

quadro resumo dos conceitos de DS e S, selecionando 130 referências. A partir 

dessas informações foi organizada a síntese a seguir. 

Guerra et al. (2010) recorrem a Freitas (2007), com sua explicação de que 

esses termos estão carregados de representações, com seus significados, valores e 

crenças, pois “servem interesses econômicos particulares” (FIEN; TILBURY, 2002, 

p. 2) e representam diferentes perspectivas teóricas e correntes ideológicas. Freitas 

(2007) explica que, conforme diferentes autores (JIMÉNEZ HERRERO, 1997; 

BIFANI, 1999; FIEN; TILBURY, 2002; FREITAS, 2004, 2005; CARIDE, 2005), 

coexistem diversos tipos de definições de DS que podem ser categorizadas em duas 

correntes: as que priorizam o “crescimento econômico sustentável” e as que dão 

preferência ao “desenvolvimento humano sustentável” (FIEN; TILBURY, 2002, p. 2). 

Os dois autores também defendem uma terceira via que supera as duas correntes, e 

à qual denominam “desenvolvimento comunitário [local] sustentável” (p. 2). 

De acordo com o documento da UNESCO “Década das Nações Unidas da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005–2014. (UNESCO, 2005), o 

conceito de DS tem sua gênese ainda na década de 70, do século passado. Em 

1972, na cidade de Estocolmo, as Nações Unidas elaboraram sua primeira 

Conferência para discutir um projeto de sustentabilidade para a humanidade. 

Inicialmente, a preocupação do projeto centrava-se na proteção dos recursos 

naturais, já que esses mostravam sinais de esgotamento, há muito tempo, em vários 

lugares do mundo.  

Posteriormente, o conceito e o próprio projeto de sustentabilidade ganharam 

uma ampliação, por parte do mesmo órgão idealizador visto que, em 1987, outra 

comissão da ONU, ligada ao Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicou uma obra 

intitulada: “Nosso Futuro Comum” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 2007). 
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Nessa obra, o conceito de sustentabilidade não se restringe apenas a uma 

ação para o melhor uso dos bens naturais, mas também, refere-se ao 

desenvolvimento de outro padrão produtivo, político e cultural que deveria ser 

incutido nos indivíduos, por intermédio da educação. Os sujeitos, assim educados, 

agiriam sustentavelmente, tanto em seu espaço singular (comunidade, ONG, 

instituições locais, etc.), como também, em um nível mais amplo (órgãos 

internacionais, governos, empresas) em prol de um fim em comum.  

Conforme o referido documento, desenvolvimento sustentável, 

conceitualmente, quer dizer: “Permitir que as sociedades atendam suas 

necessidades, tanto aumentando o potencial de produção, quanto assegurando a 

todos as mesmas oportunidades”, (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1988, p. 47) Essa 

definição explicita, ainda, que enquanto o desenvolvimento for “essencial para 

satisfazer às necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida, ele deve 

acontecer de tal maneira que não coloque em perigo a capacidade do meio 

ambiente natural em satisfazer as necessidades presentes e futuras”. Para Moreira 

(2008), temos nessa citação a compreensão de que “desenvolvimento”, 

“necessidade humana” e “qualidade de vida” estão, pelo menos no modelo atual, 

representando existências opositoras sem relação aos recursos naturais necessários 

às vidas presentes e futuras. 

Conforme Lima (1997), a Conferência Internacional para o Meio Ambiente 

Humano, promovida pelas Nações Unidas, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, 

pode ser considerada um marco histórico e político de uma série de iniciativas e 

eventos nacionais e internacionais que passaram a dar um tratamento especial aos 

temas ambientais. 

Neste momento, podemos suscitar que houve, na essência da socialidade 

humana, conforme a ONU, um imperativo individual e social voltado para o 

crescimento acumulativo e expansivo do mercado capitalista, pois é parte da 

essência humana, a propensão à luta por uma melhor qualidade de vida, só que 

contraditoriamente, essa dinâmica deve ser controlada, refreada, ou melhor, 

sustentável em vista de se tornar viável. 

Foi com base na Declaração de Estocolmo e a partir de seus próprios 

estudos, que a Comissão Brundtland oficializou o termo “Desenvolvimento 

Sustentável”, popularizado pelo chamado Relatório Brundtland (Nosso futuro 
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comum) de 1987, publicado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), chefiada pela então primeira-ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland. Esse Relatório definia o DS como uma “modalidade de 

desenvolvimento que permite aos países progredir econômica e socialmente, sem 

destruir os seus recursos ambientais (contexto de políticas nacionais)”; “tipo de 

desenvolvimento socialmente justo, eticamente aceitável, moralmente legítimo e 

economicamente sólido (no contexto dos aspectos sociais do desenvolvimento)”; 

“tipo de desenvolvimento em que os indicadores ambientais são tão importantes 

como os indicadores econômicos (numa lógica de crescimento econômico)” 

(RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987).  

Entretanto, o Relatório tratava da pobreza e da degradação ambiental do sul 

do planeta de maneira rigorosa, enquanto apresentava maior tolerância com a 

degradação dos países industrializados (LIMA, 2003). 

Conforme Guerra et .al (2010), o termo DS foi definitivamente popularizado 

pela ampla cobertura da mídia à Conferência Mundial de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, a Rio 92, com a aprovação da Agenda 2116, de caráter ambientalista. No 

entanto, naquela época, o uso indiscriminado deste termo era criticado, sobretudo 

nos discursos governamentais e nos projetos de desenvolvimento. Previa-se que ele 

pudesse se tornar mais um dos modismos incorporados pelas elites, sobretudo do 

terceiro mundo, uma “maquiagem de velhos discursos com uma coloração ‘verde’” 

(DIEGUES, 1992, p. 29). 

Autores como Redclift17 (1984), e Chambers18 (1986) citados por Diegues 

(1992), Lucie Sauvé (1998), dentre outros (as), criticaram o termo “desenvolvimento 

sustentável” e passaram a trabalhar o conceito de “sociedades sustentáveis”, como 

uma forma de pensar o problema global a partir da diversidade de suas culturas e de 

                                                           

16 A Agenda 21 é o plano de ação das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável no Século 
XXI, aprovado na conferência do Rio de Janeiro de 1992. O Capítulo 28 da Agenda 21 apela às 
autoridades locais de cada país para que desenvolvam um processo consultivo e consensual com as 
suas populações, sob a forma de uma versão local da Agenda 21 para as suas comunidades - 
Agenda 21 Local. 
 
17 REDCLIF, M. Sustainable development. Exploring the contradictions. Londres e Nova York, 
Methuen, 1997. 
 
18 CHAMBERS, R. Sustainable livelihoods. Institute of Social Studies. Universidad of Susses, 1986 
(mimeo). 
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suas características históricas e sociais, ao invés de ter, como parâmetro, o padrão 

das sociedades industrializadas. 

Conforme Guerra et.al. (2010, p.194) “esse confronto de concepções (DS e S) 

é histórico, refletindo duas visões de mundo, a ecológica, contrapondo-se ao 

discurso capitalista do DS, e a visão ambientalista predominante nos discursos 

governamentais da Rio 92”.  

Segundo Campos (2006), a conferência seguinte, de Johanesburgo (a 

chamada Rio + 10), na África do Sul, em 2002, teria a característica de atrair, 

decididamente, para a causa ambiental, o empresariado interessado em promover a 

sustentabilidade nos negócios. A Declaração de Johanesburgo não envolveu novos 

acordos, compromissos ou convenções internacionais, nem foi tão monumental 

como a Cúpula do Rio. Pelo contrário, teve o sentido de implementar os acordos já 

firmados no Rio, destacando-se o Acordo do Clima e os programas de erradicação 

da pobreza, por meio da alteração dos padrões insustentáveis de produção e 

consumo, conclamando a humanidade à proteção e gestão da base de recursos 

naturais, como ação indispensável para o “desenvolvimento econômico e social 

sustentável”. 

Observa-se, ainda, que a noção de “DS” tem adquirido difusão ampla e 

diversificada no meio social e acadêmico, o que implica na possibilidade de 

atendimento de uma variedade de projetos, valores, atores e grupos sociais os mais 

diversos. Contudo, as incertezas que ainda envolvem esta noção colocam a função 

que tem exercido na atualidade, num processo de construção que busca aproximar 

problemáticas e interesses diferentes, abrindo caminho para novas formas de 

relação e favorecendo também as reorganizações. 

Contudo, para Gutiérrez (1996, p. 13), “não podemos falar em cidadania 

planetária excluindo a dimensão social do desenvolvimento sustentável”. Segundo o 

autor, para alcançarmos esse desenvolvimento necessitaríamos de quatro 

condições básicas, a saber: o desenvolvimento deve ser economicamente factível, 

ecologicamente apropriado, socialmente justo e culturalmente equitativo e 

respeitoso, sem discriminação de gênero. Decorre daí a importância do vínculo 

socioambiental e educacional entre as inúmeras esferas sociais: Estados, sociedade 

civil, escolas, igrejas, organizações não-governamentais, entidades de base, dentre 

outras, para promover a qualidade de vida e a sustentabilidade no planeta. 



 

 

29

Leroy et. al (2002) também nos alertam  a respeito do tratamento dado ao DS. 

Para os autores, a sobrevivência ecológica não é um fim em si mesma, apesar de 

ser fundamental, mas a sobrevivência ambiental, do ponto de vista dos recursos 

naturais, deve estar articulada com outros objetivos como a equidade, a justiça, e a 

liberdade plena aos direitos e deveres econômicos, sociais e culturais, para que o 

DS possa estar plenamente relacionado no conjunto das atividades humanas. 

Guerra et. al (2010) lembram que, já em 2004, sem fazer referência a essa 

discussão sobre os termos DS e S, foi aprovado, em consulta pública nacional, o 

Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA, cujo caráter prioritário e 

permanente deve ser reconhecido por todos os governos. Este apresenta como eixo 

orientador, a perspectiva da sustentabilidade socioambiental na construção de um 

país para todos. Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a 

interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade 

ambiental – ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política – ao 

desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a participação social na 

proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida. 

Nesse sentido, assume as seguintes diretrizes: transversalidade e 

interdisciplinaridade; descentralização espacial e institucional; sustentabilidade 

socioambiental; democracia e participação social; aperfeiçoamento e fortalecimento 

dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros que tenham interface com a 

Educação Ambiental (BRASIL, 2005). 

 

 

2.4 Sustentabilidade ou sustentabilidades?  

 

 

Como vimos, quando falamos em sustentabilidade, parece não haver ainda 

um consenso sobre o termo, embora a sustentabilidade possa ser entendida como 

um paradigma emergente, como mostraremos, mais adiante, neste trabalho. A falta 

de consenso e as ambiguidades demonstram que, realmente, não é possível igualar 

DS com S, pois, como já afirmamos, são termos com significados e especificidades 

bem distintos. Isto se confirma através da literatura e seus inúmeros autores, cada 
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um apresentando, discutindo e defendendo sua significação, segundo suas próprias 

convicções, embasadas em seu ponto de vista individual ou ideologias dominantes.  

Para Freitas (2007, p. 130-131), o termo Sustentável significa “o que se pode 

sustentar”. Sustentar (do latim sustentare) significa “segurar por baixo, suportar”, 

mas também “suster, conservar, guardar, manter com firmeza” e, ainda “criar, 

permitir o crescimento” (FREITAS, 2007, p. 125).  

Chambers (1986) se refere à sustentabilidade dos modos de vida, na qual a 

qualidade de vida passa a ser uma prioridade das políticas públicas e não do 

crescimento econômico. Segundo a UICN/PNUMA/WWF, (1990), sustentabilidade 

significa bem-estar e qualidade de vida das comunidades e sociedades humanas. 

Para Herculano (1992), sustentabilidade significa tendência à estabilidade, equilíbrio 

dinâmico e interdependência entre os ecossistemas. Yearley (1996, apud 

FERREIRA, 2005, p.193) acrescenta que ainda existe uma distinção a fazer entre 

“sustentabilidade ecológica” e “sustentabilidade ambiental”: a primeira refere-se ao 

estágio clímax de um ecossistema natural, onde os fluxos de entrada e saída da 

matéria e energia se mantêm equivalentes, a longo prazo, configurando a 

maturidade do sistema, espontaneamente, por conta da própria natureza. Já a 

segunda, partindo do mesmo principio, envolve a interação humana através do 

gerenciamento ambiental, produzindo balanços energéticos que equilibram 

artificialmente o sistema, contrabalançando os estoques de energia e matéria que 

são utilizados como matéria prima na esfera produtiva humana.  

Assim, concordamos com Jacobi (2003, p.195) que “a noção de 

sustentabilidade implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, 

qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a premente ruptura com o atual padrão de 

desenvolvimento". Para o autor, sustentabilidade traz uma visão de desenvolvimento 

que busca superar o reducionismo e estimula um pensar e fazer sobre o meio 

ambiente diretamente vinculado ao diálogo entre saberes, à participação e aos 

valores éticos como valores fundamentais para fortalecer a complexa interação entre 

sociedade e natureza. 

No conceito de sustentabilidade, veiculado pelo Relatório Brundtland (1987), 

Lima (1997) condena sua natureza polissêmica que, ao deixar obscuro seu 

significado, permeia múltiplas leituras que podem oscilar, desde um significado 

avançado de desenvolvimento, associado à justiça social, participação política e 
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preservação ecológica, até uma leitura conservadora que a torna semelhante ao 

conceito de crescimento econômico, a qual se acrescentou uma variável ecológica. 

Para ele, essa variável foi incorporada no debate acerca do desenvolvimento, 

oriunda do Relatório Brundtland, sendo, também, apropriada pelo discurso dos 

ideólogos desenvolvimentistas através da inserção da variável ambiental, para que 

sua proposta de crescimento econômico estivesse assegurada e sua vigência 

sustentada. 

Com isso, evitam-se as discussões de questões referentes a disparidades e 

injustiças sociais, provocadas pelo desenvolvimento baseado, fundamentalmente, na 

dimensão econômica. Partindo desse impasse, em que diferentes interesses e 

valores estão em jogo (embora muitas vezes sejam “ocultos”), conclui-se que ainda 

não há plena compreensão, nem hegemonia entre as diferentes concepções de 

sustentabilidade. Embora a variável ambiental tenha atingido maior visibilidade e 

destaque no debate do desenvolvimento sustentável, demonstra-se, nessa reflexão, 

a relevância de se considerar as dimensões socioeconômicas e socioculturais de 

uma sociedade, como estratégias de apoio à sua própria sustentabilidade. 

Para Ruscheinsky (2004), a sustentabilidade consiste num conceito bastante 

amplo e admite variações, pois está sujeito às ambiguidades das quais já falamos. 

Sustentável é o que sustenta algo ou alguém. Para o autor, o termo deveria 

significar “as medidas que visa manter a capacidade de reposição de uma 

população, de uma determinada espécie animal ou vegetal” (RUSCHEINSKY, 2004, 

p.40), o que se constitui na sustentabilidade ecológica de Sachs (1986). 

Em seu texto Paradojas de la sustentabilidad: ecológica versus social, 

Foladori (2007) nos alerta para o paradoxo existente entre sustentabilidade 

ecológica e (in)sustentabilidade social, enquanto o planeta avança nas ações que 

envolvem aspectos físicos da sustentabilidade como a diminuição na emissão de 

gases poluentes, a necessidade de economizar recursos como a água, a diminuição 

de resíduos, matérias primas renováveis, energias limpas, com seu caráter 

puramente técnico e, portanto, limitada basicamente à sustentabilidade ecológica. 

Observa-se que a sustentabilidade social que envolve a melhor distribuição de 

renda, justiça social e melhoria nas condições de vida da maior parte da população 

mundial ainda não foi incorporada e está longe de ser alcançada. Lamentavelmente, 

o avanço das chamadas tecnologias “verdes” ou “limpas”, acaba incorporando-as à 
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dinâmica capitalista que, em países desenvolvidos, avança paralelamente à pobreza 

e à exploração dos pobres, de sorte a se poder afirmar que cada avanço da 

sustentabilidade ecológica provoca um retrocesso na sustentabilidade social. Para 

esse autor, o paradoxo da sustentabilidade ecológica versus a sustentabilidade 

social é impossível de ser resolvido dentro do regime capitalista de produção, pois 

este modelo visa à acumulação de capital, ao individualismo e ao consumo, o que 

não condiz, definitivamente, com a equidade e a justiça social. “Somente a redução 

das forças do mercado, que também implicaria modificações nas relações de 

produção, poderia estabelecer uma relação mais equilibrada no seio da sociedade 

humana com a natureza externa” (FOLADORI, 2007, p. 29). 

Partindo da perspectiva de que a sustentabilidade deve abarcar os aspectos 

físicos e sociais, vale destacar, também, o que propõe Ruscheinsky (2010) quando 

nos alerta para a necessidade de repensar nossa postura frente às imposições do 

modelo econômico. Para construir uma sociedade alternativa, baseada na 

sustentabilidade, é inevitável livrar-se do imaginário econômico, da onipotência do 

mercado, da crença que "cada vez mais" seja "igual a melhor", ou se todos pensam 

e fazem algo é sintoma de que é bom. A economia, como fundamento do significado 

da vida em sociedade, se tornou uma fé, uma religião, continua o autor e enquanto 

isso, a avidez ao consumo se compara aos rituais da dependência de drogas. Este 

desequilíbrio gera-se em decorrência da sobreposição da economia sobre o campo 

do social e do político, emergindo a compreensão da irrelevância da política como o 

espaço privilegiado das decisões. 

Ruscheinsky (2010, p. 65) destaca ainda, um dos aspectos que condena a 

perspectiva de sociedades sustentáveis, o qual se refere à ousadia de promover a 

“descolonização do imaginário” para o modelo de vida atual, atrelado à cultura do 

consumo19 numa cultura de consumo indaga por um apelo ético e político delineado 

em favor de mudanças para conjeturar uma sociedade sustentável. Considerando 

que o mundo real é intrinsecamente dialético e efetivamente histórico, entendemos 

que ele nos constitui e subsidia, sendo, ao mesmo tempo, construído por nós 

enquanto sujeitos da práxis social. Portanto, frente aos problemas ambientais 

suscitados pelo processo histórico, apresenta-se a interrogação sobre a capacidade 

                                                           

19 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1989. 
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crítica para impulsionar novos movimentos de ação que terminem por engendrar 

uma outra cultura possível em face das relações entre sociedade e natureza. 

Para Ruscheinsky (2010) “descolonizar o imaginário”, na sociedade 

degradadora do ambiente e de si mesma, exige repensar muitos aspectos dessa 

sociedade: as relações cotidianas de consumo e desperdício; a prática da economia 

de solidariedade; o nexo entre esfera pública e vida privada; a prática da democracia 

e as relações sociais dela resultantes; a produção do conhecimento científico-

técnico e seus usos; os mecanismos políticos de reprodução do sistema 

hegemônico ou de sua legitimação e a educação ambiental possível nos arranjos 

das práticas sociais (RUSCHEINSKY, 2010, p. 65-66). 

Corroborando as ideias desse autor, podemos também citar Mauro Grün et al. 

(2010) que nos alertam para o perigo e a ilusão de acreditar que a ciência ou a 

tecnologia podem resolver os problemas ambientais sem que o ser humano faça 

parte desta luta. Na contramão dessa postura do racionalismo econômico 

tecnocientífico está também o que Santos20 (2006) chama de uma “sociologia das 

emergências” com sua extensa plataforma de saberes rivais que pretendem 

configurar uma nova ecologia dos saberes. A ecologia dos saberes e os tempos de 

diferentes sustentabilidades fazem parte da mesma agenda política.  

 
Essas irrupções na história são a manifestação de forças internas, 
reprimidas pelas estruturas de poder que sacodem o jogo da história para 
abrir novas causas no devir do ser e do tempo. Anunciam novas formas de 
habitabilidades de convivência, de solidariedade e de identidade” (LEFF, 
2000, p.3).  

Pelo que vimos, até aqui, se entende porque podemos considerar a 

sustentabilidade como um paradigma emergente. Afinal, o atual modelo de 

sociedade calcada no “desenvolvimento sustentável”, com foco na economia, não 

está suportando a pressão exercida pela crise ambiental que, cada vez mais se 

torna evidente. Estamos em um momento de crise, no bojo do qual, é exatamente 

esta crise, que nos impulsiona a mudar nossos estilos de ser e de viver no mundo, 

buscando novas sustentabilidades que abarquem as esferas sociais, culturais, 

                                                           

20 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das 
emergências. In: Barreira, Cesar (Org.). Sociologia e Conhecimento alem das Fronteiras. Porto 
Alegre: Tomo Editorial, 2006 p.97-103. 
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políticas, ecológicas e econômicas para, somente então, seguir no rumo da utopia 

concretizável, de construção de sociedades sustentáveis. 

A espécie humana também sofre de outro mal que ameaça toda nossa 

civilização, nas palavras de Morin (2005, p. 85), “a degradação das relações 

pessoais, a solidão, a perda da certeza ligada à incapacidade de assumir a 

incerteza, tudo isto alimenta um mal subjetivo cada vez mais difundido”. Assim, 

segundo o autor: 

a elevação dos níveis de vida pode estar ligada à degradação da qualidade 
de vida. A multiplicação dos meios de comunicação pode estar ligada ao 
empobrecimento das comunicações pessoais. O indivíduo pode ser 
simultaneamente autônomo e atomizado, rei e objeto, soberano de suas 
máquinas e manipulado, dominado por aquilo que domina. (MORIN, 2005, 
p.85). 

 
Desta forma é necessário que a sociedade humana entenda a complexidade 

das relações entre o ser humano e a natureza. Esta relação, conforme nos alerta 

Morin (2005) é complexa e compreendem vários fatores, naturais e sociais, a ética 

nas relações deve ser incorporada, um novo saber ambiental e uma nova maneira 

de ver e agir no mundo deve emergir, frente a crise socioambiental que estamos 

enfrentando neste inicio de século. 

Com base na leitura de Morin (op.cit.), temos claro que a relação ser 

humano/natureza, deve ser norteada por toda essa complexidade que as relações 

exigem. Não podemos mais pensar em um mundo desconecto e individual, pois na 

teia da vida, tudo e todos são dependentes e responsáveis. Se conseguirmos 

entender a vida em sua complexidade, não podemos aceitar que a solução dos 

problemas socioambientais podem contar com a força da tecnologia, afinal o mundo 

é constituído de seres humanos e máquinas, e isso inclui a subjetividade, o 

sentimento, as questões de ordem ética e moral, somos todos parte de tudo. Nesta 

“teia”, qualquer que seja a ação praticada, esta, se reverterá em outra ação 

proporcional, para o bem ou para o mal. 

Como bem no alerta Morin “precisamos retomar a consciência de nossas 

raízes terrestres, e de que nosso destino é planetário, para assim podermos civilizar 

a Terra” (MORIN, 2005, p. 99). 

As afirmações de Morin vêm também ao encontro do que nos aponta Morales 

(2007, p. 01): 

É nessa construção e compreensão que a educação ambiental parece 
irromper, como mediadora à problemática socioambiental e caracterizada 
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como um fenômeno social complexo. Nessa trajetória de mudanças, busca-
se uma reorganização do saber, articulado e inseparável de um esforço 
fundamental reflexivo e interdisciplinar, pautado na complexidade 
socioambiental.  

 
Nas palavras de Rohde (2009, p. 42) estas mudanças se fazem necessárias e 

urgentes quando nos afirma que: 

 
A passagem do atual mundo desintegrado para um em que o 
desenvolvimento seja sustentado (com sua implícita melhoria da qualidade 
de vida) exige radical migração da situação presente de insustentabilidade 
para outro modelo civilizatório. Semelhante transição depende, em grande 
parte, de mudanças profundas na teoria do conhecimento e nas ciências em 
geral. Além disso, os princípios, premissas e pressuposições básicas das 
ciências, seus paradigmas, enfim, têm sinalizações muito importantes em 
termos de direcionamento da abordagem econômica de uma sociedade 
sustentada.  

 

 

 

 

2.5 Educação ambiental ou educação para o desenvolvimento sustentável? 
Seguem os debates e embates  

 
 
Para Guerra et al (2010), o confronto e as tensões entre as definições e 

correntes que defendem o DS e a S se acirram com o lançamento da Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável – DEDS21, instituída pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), na sua Assembléia Geral de 20 de 

Dezembro de 2002, dando cumprimento a uma recomendação decorrente da 

Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Sumit on 

Sustainable Development, Joanesburgo, 2002) para que instituísse a DEDS, a partir 

de 2005 (ONU, 2002). A ONU, então, designou a Organização das Nações Unidas 

para a Educação e Ciência (UNESCO) como a entidade promotora da DEDS, com 

início em 1 de Janeiro de 2005. Essa entidade considera como objetivo primordial da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), “[...] a promoção de valores 

éticos por intermédio da educação, na perspectiva da promoção de mudanças nos 

                                                           

21 Gaudiano (2006) sugere um aprofundamento maior sobre o debate conceitual sobre a relação 
educação ambiental versus educação para o desenvolvimento sustentável, no volume 4 do Canadian 
Journal of Environmental Education (1998) especialmente a polêmica entre Lucie Sauvé e John 
Huckle.  
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estilos de vida das pessoas e na construção de um futuro sustentável” (BRASIL, 

2005). Como o documento da própria UNESCO (2005) salienta, na construção de 

vivências sustentáveis, a nível local, assume especial importância a ligação entre a 

escola e a comunidade e as parcerias com a sociedade civil. 

Para Gadotti (2008), a EDS seria, sem dúvida, uma grande oportunidade para 

a EA, mas, para que isso aconteça, devemos entender o desenvolvimento a partir de 

uma visão mais holística, não como puro crescimento vegetativo. Conforme 

defendem autores e autoras da EA que apresentamos neste trabalho, precisamos 

desenvolver uma visão crítica que não separe o econômico do político e do social e 

da busca de uma existência sustentável. Dessa forma, para esse autor, educar para 

desenvolvimento sustentável significa educar para um estilo de vida sustentável, 

muito mais do que educar para um modelo de desenvolvimento nos moldes 

capitalistas. 

Ainda, de acordo com Gadotti (2008, p. 96-97): 

 
Os desafios para alcançarmos os objetivos da Década são muitos, mas 
alguns são particularmente evidentes, tais como: Repensar paradigmas, 
reconstruir a ética, ter uma visão teleológica de educação, educar para que? 
E ainda pensar a Educação Ambiental como movimento social e campo de 
conhecimento. Estudos e pesquisas são indispensáveis nesse campo para 
uma EDS. Temos que apresentar a Década um amplo capital político e 
pedagógico.  
 

Gaudiano (2006) coordenou uma revisão sobre os prós e os contras da 

Década da EDS22 Em seu artigo “Educacción ambiental y educación para el 

desarrollo sustenible: tensión o transición”, deixa claro que a Década da EDS (2005-

2014) se constitui numa oportunidade para avaliar criticamente o fazer dos 

educadores ambientais, assim como para reforçar as deficiências e superar os 

graves problemas que se apresentam.  

Segundo o autor, torna-se fundamental retornar ao ponto de partida, aos 

pronunciamentos que deram origem a este campo e revisá-los, recolocando-os nos 

tempos atuais e sua complexa problemática socioambiental. Da mesma forma, 

podem-se aproveitar contribuições que tenham sido formuladas para a década da 

EDS, e que possuem muito significado e aplicação. Vale lembrar, ainda, que a crise 

ambiental, antes de ser ecológica, é uma crise social, por isso não podem ser 
                                                           

22
 Publicada na Revista Trayectorias (2006) do Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Disponível para acesso em http://trayectorias.uanl.mx/20y21/index.htm. 
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tratadas as questões de maneira individual, sem a devida mediação entre o social e 

o ecológico, como sugere a proposta da UNESCO para a instrumentalização da 

EDS durante a década 2005-2014 (UNESCO, 2005). Por esse motivo, observa-se 

que existe certa tensão, não apenas durante a década, mas também quando a EDS 

começar a mostrar suas limitações e fragilidades diversas. 

Ainda, segundo Gaudiano (2006), na realidade, a EDS não apresenta uma 

mudança de paradigma, nem epistemológica, nem tampouco ética ou estratégica, 

mas, ao contrário seria apenas o velho modelo de desenvolvimento, com uma “nova 

roupagem”, porém, ainda de acordo com velhos interesses hegemônicos. Como se 

vê, pelas palavras do conhecido autor mexicano, esta “nova Educação para o 

desenvolvimento sustentável”, está ainda cercada de inúmeras controvérsias de 

vários níveis sem, contudo, tratar da abordagem critica da EA, “mantendo a velha 

estrutura de controle e poder do modelo capitalista econômico”. (GAUDIANO, 2006, 

p.119 -120). 

Ainda nessa revisão da Década da EDS, autores como Cartea (2006) e Lucie 

Sauvé et al. (2006), nos alertam sobre a perspectiva de generalizar a EDS para um 

enfoque educacional, mas centrado num modelo de desenvolvimento econômico 

que, como vimos até aqui, é insustentável.  

Para Cartea (2006), a leitura linear e progressiva com que foram produzidos 

estes documentos (EDS) ignora que, por detrás, se escondem inúmeros conflitos e 

jogos de interesse e poder, muitos desses totalmente alheios às propostas do 

campo educativo-ambiental. É bom lembrar que, qualquer que seja o documento, 

em particular o documento que institui a EDS, resulta, sempre, de árduas 

negociações entre representantes governamentais, atores políticos, inclusive por 

parte de funcionários de diferentes hierarquias da própria ONU (2002).  

Seguindo esta linha de ressalvas e cuidados que devemos ter com a EDS, 

Freitas (2007) nos alerta para a complexidade nas relações entre a EA e a EDS, 

quando afirma que: 

 
No seio da EA, em especial no contexto ibero-americano, vem se definindo 
uma forte desconfiança face a EDS e ao DS, pois, por baixo do discurso 
aparentemente comprometido com mudanças sociais para enfrentamento 
da crise ambiental, pode estar embutido a mesma orientação ao modelo de 
desenvolvimento econômico que originou a crise ambiental (FREITAS, 
2007, p.126). 
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Ainda, segundo o autor, “por detrás da EDS existe um evidente projeto 

ideológico, orientado para a resolução do modelo liberal do mercado atual, sendo a 

questão econômica e ecológica, faces da mesma moeda” (FREITAS, 2007, p.125-

126). 

Desse modo, torna-se evidente que, qualquer tipo de discussão sobre o que 

deva ser a Educação, e em especial a EA, está submetido a essas tensões e 

divergências. Ainda assim, verifica-se que existe uma tendência quase natural, em 

aceitar e quase “sacralizar” os discursos e resoluções da ONU (2002), e a Década 

da EDS da UNESCO, como referências principais e naturais, atribuindo-lhes 

qualidades de consenso e neutralidade.  

Seguindo a mesma linha de contradições, Sauvé et al. (2006) argumentam 

que, nesses documentos, praticamente inexistem explicações ou justificativas 

acerca das diretrizes que os delineiam. Não se fala, por exemplo, da economia 

neoliberal dominante e dos problemas socioambientais resultantes da globalização. 

Tem-se a impressão de que a EA deve contribuir para o desenvolvimento 

sustentável porque necessitamos deste tipo de desenvolvimento. Suas bases se 

constroem sobre o que se considera como bom, certo, e como se já existisse um 

determinado consenso prévio dessas necessidades. Seu enfoque acontece de cima 

para baixo, como se a EA e EDS, pudessem ser universalizadas, generalizadas e 

adaptando-se em todas as partes, sem tensões ou especificidades. 

Devemos ter bem claro que, muito além de preocupações ou interesses 

econômicos, políticos e ideológicos, e apesar ser grande a influência de diversos 

organismos internacionais, o protótipo da EA e, consequentemente, da EDS, deve 

pautar-se em um modelo educativo que contemple a reestruturação e reconstrução 

das redes de relações entre pessoas, sociedades e meio ambiente. É necessário 

que o debate se mantenha aberto e constante, a fim de promover as diversas formas 

de conceber e praticar a EA, nos diversos segmentos sociais e culturais.  

Por fim, vale destacar nossa importância, enquanto educadores, em 

questionar e examinar como se constroem as bases teóricas e as práticas 

educativas sobre as quais se apóia o desenvolvimento sustentável, assim como as 

práticas que fomentam seus respectivos documentos e políticas internacionais. 

Tomamos cuidado ao promover tais políticas como fundamentais e onipotentes, 

quando, na verdade, devem ser vistas mais como uma das inúmeras possibilidades 
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axiológicas da educação, relacionada ao meio ambiente, natural e social (SAUVÉ et 

al., 2006). 

Em seu artigo La Educacion ambiental, uma genuína educacion para el 

desarrollo sostenible, Novo (2009) reforça a concepção de Educação para o DS, em 

todos os aspectos da vida, restabelecendo a relação da natureza com outros 

aspectos, como a equidade social e a diversidade cultural. Segundo a autora, uma 

educação para o DS deve favorecer o progresso humano, sendo necessário mudar 

o olhar, de uma visão antropocêntrica, focada no individuo, para um olhar que 

focalize o todo, de maneira integrada (NOVO, 2009). 

Entretanto, conforme nos alertava Sato (2005) há que se cuidar com a “nova 

roupagem” capitalista, sob o nome de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável a qual, segundo ela, não consegue manifestar-se de maneira precisa, e 

nem apresenta, ainda, propostas muito claras, mas sim, expõe tumultuadas 

divergentes e infinitas definições para a expressão “Desenvolvimento Sustentável”. 

(SATO, 2005, p.3-4). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada para a realização deste trabalho é qualitativa, de 

caráter exploratório, e se justifica, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social, que é o foco deste trabalho em 

particular. 

 Para a realização de um estudo qualitativo é fundamental a aproximação 

ao(s) sujeito(s) de pesquisa, neste caso, educadores e gestores de meio ambiente, 

para investigar de que maneira a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

(CNIJMA 2008), contribuiu na formação dos sujeitos, em suas práticas e abordagens 

sobre DS e S, observando os aspectos relevantes revelados na análise dos 

questionários.  

Esse tipo de abordagem nos permite uma maior flexibilização e interpretação 

do objeto de investigação, e abre também um leque de estratégias para verificar a 

subjetividade presente nas respostas apresentadas. Nada é excluído e tudo pode 
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ser importante no processo de investigação. Dessa forma, a pesquisa qualitativa 

diferencia-se da pesquisa quantitativa, ao permitir que o investigador faça uso de 

todos os aspectos recolhidos em sua coleta, não considerando nada menos 

importante, nem mais relevante. 

 
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos (RICHARDSON, 1999, 
p. 90). 
 

 

3.1 Caracterização do local e dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Como já apresentado na introdução, esta dissertação foi desenvolvida 

paralelamente a uma das etapas do projeto de pesquisa: “O cenário da Educação 

Ambiental em municípios da região da foz da bacia do Rio Itajaí-SC: 

Sustentabilidade Socioambiental ou Desenvolvimento Sustentável?23” (GUERRA, 

2009), desenvolvida pelo GEEAS.  

O recorte para a escolha dos participantes desta pesquisa levou em conta 

dois aspectos: o primeiro foi o fato de os sujeitos terem participado da Conferência 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, CNIJMA-2008; o segundo baseia-se no fato de 

todos atuarem em escolas e/ou instituições de meio ambiente de municípios que 

fazem parte da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-AMFRI24, em 

destaque no mapa, conforme representado na Figura 1.  

                                                           

23
 Este projeto foi financiado pelo CNPq e desenvolvido pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa 

Educação Estudos Ambientais e Sociedade – GEEAS, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade do Vale do Itajaí – Univali. O projeto analisa quais as concepções e 
abordagens sobre Sustentabilidade (S) e Desenvolvimento Sustentável (DS) de profissionais 
envolvidos na pesquisa, e que participaram da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil - CNIJMA-
2008.  
 
24

 A missão da AMFRI é prestar apoio e promover parcerias com os municípios filiados, para melhorar 
a administração pública destes municípios e, consequentemente, de sua população. Tem como 
associados os municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 
Itajaí, Itapema, Luis Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo, com sede em Itajaí - SC. Para saber 
mais sobre a AMFRI, acesse: www.amfri.gov.br. 
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Figura 1: No mapa, a área de abrangência da AMFRI em Santa Catarina, e os 
municípios que compõem a associação. (Fonte: Arquivo da AMFRI). 

 

 

3.2 Público-alvo 

 
 
Durante as atividades do Projeto de pesquisa: “O cenário da Educação 

Ambiental em municípios da região da foz da bacia do Rio Itajaí-SC: 

Sustentabilidade Socioambiental ou Desenvolvimento Sustentável?” (GUERRA, 

2009), foram aplicados questionários semi-estruturados (Apêndice A) a um grupo de 

28 educadores de escolas públicas da rede estadual e municipal do Ensino 

Fundamental da região da Foz da bacia do rio Itajaí25, que participaram do processo 

da III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente – CNIJMA26 em 

                                                           

25 Participaram do processo da conferência, escolas dos municípios de Balneário Piçarras, Penha, 
Itajaí, Luís Alves, Bombinhas, Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú, Porto Belo, e Itapema. 
 
26 A III Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo meio ambiente - Vamos Cuidar do Brasil - CNIJMA 
culmina um processo iniciado em 2008 responsável pela mobilização de mais de 3,5 milhões de 
pessoas em todo o país. Promovida pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente, tem como 
proposta fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino com o envolvimento da escola na 
construção de políticas públicas. Em abril de 2009 participaram da plenária nacional no Centro de 
Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CTE/CNTI, em 
Luziânia-GO, cerca de 1.000 pessoas, sendo 670 delegados/as (entre 11 e 14 anos), 81 facilitadores 
de Coletivos Jovens de Meio Ambiente, 126 educadores e gestores estaduais, e 70 observadores 
internacionais de 43 países. A primeira edição da CNIJMA foi em 2003, envolvendo 15.452 escolas e 
mobilizando 5.658.877 pessoas em 3.461 municípios. A segunda conferência, em 2005/2006, foi 
realizada em 11.475 escolas e comunidades, totalizando 3.801.055 pessoas em 2.865 municípios. 
Fonte MEC. Postado por Diogo Damasceno no Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás. 
Disponível em: <http://coletivojovemgoias.blogspot.com/2009/03/conferencia-infanto-juvenil-vai-
debater.html>. Acesso em: 3 fev. 2009. 
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2008, e a 09 Gestores e/ou técnicos responsáveis pela educação e/ou meio 

ambiente das Secretarias e Fundações municipais e órgãos estaduais da região. As 

respostas dos questionários destes 37 sujeitos constituíram-se no conjunto de dados 

que foram criteriosamente analisados, a fim de cimentarem o substrato para as 

considerações finais desta pesquisa.  

A seguir apresentamos uma tabela com a formação dos sujeitos de pesquisa, 

por área de conhecimento: 

 
Figura 2: Tabela da Formação acadêmica dos sujeitos da pesquisa por área. 

 

Como podemos perceber, a formação acadêmica dos sujeitos de pesquisa é 

bastante diversa, desde as áreas mais básicas, como ensino médio, de um dos 

gestores, até o nível de doutorado. Quanto aos educadores, percebe-se que a 

formação em Pedagogia e Geografia soma a maioria dos sujeitos, seguida da 

formação em Biologia e História.  

Voltaremos a comentar a questão da formação dos sujeitos no capítulo da 

análise.  

O objetivo da análise foi verificar, nas respostas, as concepções e 

abordagens de S e DS dos professores e gestores, analisando-as de acordo com a 

fundamentação teórica deste trabalho. 

Quanto às definições e concepções de sustentabilidade, utilizamos as 

categorias propostas por Foladori (2007) de acordo com quem, essa palavra é 

entendida como o paradoxo da sustentabilidade ecológica versus a sustentabilidade 

EDUCADORES GESTORES 

Pedagogia  09 Ciências naturais  04 

Geografia  06 Ciências agrárias  02 

Biologia  04 Ensino médio  01 

História  03 Zootecnia (Doutorado) 0101 

Letras  02 Agronomia  01 

Educação Física  02 - - 

Matemática  01 - - 

Artes  01 - - 

Total:  28 Total:  09 
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social, constituindo-se numa dicotomia conceitual impossível de ser resolvida dentro 

do regime capitalista de produção, pois ele visa à acumulação de capital, ao 

individualismo e ao consumo, o que não condiz, definitivamente, com equidade, e 

justiça social. 

 

 

 

3.2.1 Procedimentos para análise dos dados 

 

 

À medida que os pesquisadores do grupo de pesquisa em Educação, Estudos 

Ambientais e Sociedade (GEEAS), aplicaram os questionários, as respostas dos 

entrevistados foram sendo digitadas, organizadas e salvas em arquivos do Microsoft 

Word, numerados de 1 a 50, já que a proposta inicial era de aplicar 50 questionários, 

o que corresponderia ao número de participantes da III Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente – CNIJMA em 2008 que fazem parte da Região 

da Foz da bacia do Rio Itajaí em Santa Catarina. Durante a aplicação do 

questionário, foi apresentado aos respondentes, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B) para leitura e assinatura. 

O grupo de pesquisa do projeto do CNPq, do qual fazemos parte, obteve o 

retorno de 28 educadores e de nove gestores. Os demais educadores não foram 

localizados, mudaram de escola, ou não quiseram participar da pesquisa.  

Para a organização dos dados utilizamos a notação E1 a E50 para os 

educadores, e de G1 a G9 para os gestores. O questionário (Apêndice A) foi 

realizado com a permissão de cada sujeito, de modo a permitir que os entrevistados 

tivessem vez e voz ao expressarem suas ideias.  

Nas entrevistas com os 28 educadores, e nove gestores e/ou técnicos 

responsáveis pela educação e/ou meio ambiente das Secretarias e Fundações 

municipais e órgãos estaduais da região, buscou-se verificar seus conhecimentos, 

concepções e abordagens sobre DS e S. 

De posse dos questionários impressos, a pesquisadora iniciou a leitura e a 

análise parcial das informações relativas às perguntas de pesquisa e aos objetivos, 

identificando se os aspectos referentes às mesmas haviam sido alcançados.  
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Segundo Bardin (2008, p.119), “a categorização tem como primeiro objetivo 

fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos”. 

Assim, para a categorização dos dados, inicialmente, ordenamos as respostas dos 

pesquisados quanto às concepções e abordagens de DS e S, em três categorias 

principais, organizadas conforme se demonstra a seguir, para melhor visualização.  

Na etapa seguinte, foi realizada a análise com o apoio do referencial teórico 

adotado, e cuja sistematização ocorreu como uma etapa prévia de levantamento de 

dados nas bases documentais pesquisadas. 

  

 

3.2.2 Das categorias de análise 

 

 

A partir da análise dos questionários respondidos pelos professores e 

gestores emergiram as seguintes categorias de análise: 

 

1. Quanto à concepção de DS: uso racional dos recursos naturais, ou seja, 

utilizar os recursos naturais (água, ar, vegetação, aquecimento global e uso do solo), 

de maneira a não impedir as futuras gerações de também disporem destes recursos. 

 

2. Quanto à concepção de S: consumo consciente, ou sustentável, ou 

ainda consumir com responsabilidade aliando desenvolvimento econômico com 

respeito ao meio físico e social, consumir sem exageros utilizando os recursos de 

maneira necessária e não supérflua. 

 

3. Quanto ao nível de abordagem de DS e S na prática docente e dos 

gestores. verifica-se que o modelo  tradicional ainda é predominante na sala de 

aula.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Iniciamos este capítulo apresentando os dois eixos norteadores desta 

pesquisa: o primeiro foi a III Conferência Nacional Infanto-Juvenil Pelo Meio 

Ambiente - CNIJMA-2008, evento organizado em parceria com o Ministério da 

Educação e Ministério do Meio Ambiente, com o tema “Mudanças Ambientais 

Globais”, com foco na sustentabilidade.  

Em uma rápida análise foi possível verificar no material pedagógico 

disponibilizado pelo MEC para a conferência27, que o termo sustentabilidade estava 

focado nas questões de preservação e conservação da natureza, e nas mudanças 

ambientais globais. No entanto, não apresenta ou discute as diversas dimensões da 

sustentabilidade, apontadas por Sachs (1993). 

O segundo eixo norteador deste trabalho de análise foi a escolha de 

educadores e gestores de meio ambiente da região da AMFRI, que participaram do 

processo de organização da conferência no Estado, para que pudéssemos perceber 

de que maneira as concepções e abordagens dos termos DS e S haviam sido 

incorporadas por este profissionais, e como os educadores e gestores estavam 

trabalhando essas questões em seu dia a dia, tanto nas escolas, quanto nas 

Fundações e Secretarias de Meio Ambiente onde atuam. 

Entendemos que a formação dos 37 sujeitos da pesquisa, talvez tenha sido 

determinante para as respostas dos questionários do Projeto do CNPq, no sentido 

de apresentarem um maior enfoque nas questões de preservação e uso racional de 

recursos naturais, uma vez que, tanto em Geografia, quanto em Biologia, destacam 

aspectos relacionados às ciências da natureza, (Ecologia - preservação bens e 

serviços naturais, conservação da água, solo, vegetação, da biodiversidade, etc.), 

                                                           

27 O kit de material da Conferência (CZAPSKY, 2008) é formado por um caderno de introdução, um 
guia passo a passo sobre a conferencia de meio ambiente na escola+educomunicação, um mapa das 
eras tecnológicas no calendário socioambiental, um caderno sobre mudanças ambientais globais 
pensar+agir na escola e na comunidade, um cartaz com a divulgação da conferencia na escola e um 
encarte sobre a Com-Vida e Agenda 21 na escola. 
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que são destaque da formação nessas áreas. A própria formação desta 

pesquisadora, em Geografia, pode confirmar esse fato. 

Já as questões de caráter social, conforme nos aponta a literatura com 

autores como Foladori (2007), ressaltando que a sustentabilidade social deve estar 

presente quando tratamos de EA, nos parece ainda não ter sido suficientemente 

incorporada às práticas pedagógicas dos sujeitos, uma vez que as respostas aos 

questionários possuem um foco maior na sustentabilidade ecológica, no sentido da 

“preservação dos recursos”, de maneira a não impedir as futuras gerações de 

também disporem deles.  

Esta constatação nos remete ao que aponta o Relatório Brundtland (1987), 

cujo objetivo seria “atender às necessidades do presente sem comprometer o 

atendimento das gerações futuras”, com destaque para os aspectos físicos no 

planeta (água, ar, preservação de florestas e problemas com o aquecimento global).  

Para os demais educadores com formação em História, Artes, Educação 

Física e Letras, as questões socioambientais parecem ainda não estar incorporadas 

em suas práticas, confirmando o que nos indica Tristão (2004) quando diz que a 

universidade é ainda muito fechada com relação aos outros setores da sociedade. 

Concordamos com ela que boa parte dos professores universitários, ainda é 

resistente à mudança que a dinâmica do conhecimento exige nesta primeira década 

do século, o que implica a necessidade de uma mudança estrutural interna, que 

provoque sérias e irreversíveis consequências nas estratégias de organizar-se e 

agir.  

Conforme Pujol, (1998), o trabalho docente é marcado por ações pontuais, e 

não como parte do currículo de maneira permanente e efetiva explicitado na 

fundamentação. Essa autora também se contrapõe ao modelo que chama de 

Educação Ambiental "faca-navalha" e propõe a Educação Ambiental como 

"infusão", na qual, da mesma forma que a essência que se difunde na xícara de 

chá, se introduz, passa a permear e penetrar todo o currículo escolar. 

Após definir estes recortes dos dois eixos e com a análise documental dos 

questionários aplicados a estes profissionais no projeto do CNPq, pudemos perceber 

que, além da dimensão social, as dimensões cultural e política da sustentabilidade 

ainda não foram devidamente incorporadas pela maioria dos sujeitos pesquisados, e 

que, além disso, o foco central em suas concepções e abordagens de 
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Sustentabilidade é centrado nos aspectos físicos do planeta, sem necessariamente 

considerar a sustentabilidade social como parte deste processo. 

É sobre isso, justamente, que nos alerta Foladori (2007, p. 20), quando afirma 

que “vivemos avanços significativos na sustentabilidade ecológica e retrocessos em 

relação à sustentabilidade social”.  

 

 

4.1 Quanto à concepção de Desenvolvimento Sustentável (DS) 

 

 

Dos 37 sujeitos que responderam às questões da pesquisa do Projeto CNPq, 

20, ou 55% concebem DS como sendo o uso racional dos recursos naturais, ou 

seja, utilizar os serviços ambientais (água, ar, vegetação, e uso do solo), de maneira 

a não impedir as futuras gerações de também disporem deles. Pode-se verificar que 

as respostas dos sujeitos estão centradas no aspecto do uso racional dos recursos 

naturais:  

 

Consumir pensando nas gerações futuras (DS - E3). 
 

Desenvolvimento que garante os recursos naturais para as 
próximas gerações (DS - E27). 

 
É o crescimento da sociedade utilizando de forma responsável 
os recursos naturais, para que futuramente as gerações não 
sejam prejudicadas (DS - E32). 

 

As respostas citadas nos reportam ao histórico conceito de DS do Relatório 

Brundtland (1987) afirmando que seu objetivo seria “atender às necessidades do 

presente sem comprometer o atendimento das gerações futuras”, com destaque 

para os aspectos físicos no planeta (água, ar, preservação de florestas e problemas 

com o aquecimento global). 

Podemos também relacioná-las com o conceito de DS defendido pela 

UNESCO (2005), que tem sua gênese ainda na década de 70 do século passado. 

Importante também destacar a influência da primeira Conferência da ONU, em 1972, 

na cidade de Estocolmo, onde as Nações Unidas iniciaram a discussão de um 

projeto de DS para a humanidade. Inicialmente, a preocupação do projeto centrava-
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se em relação à proteção dos recursos naturais, já que esses mostravam há muito 

tempo sinais de esgotamento em vários lugares do mundo.  

Fica evidente, nesse conceito histórico de DS, a preocupação com a 

exploração dos recursos disponíveis no planeta, mas não havia preocupação com o 

caráter social da exploração, ou como nos alerta Foladori (2007), para o paradoxo 

existente entre sustentabilidade ecológica e (in)sustentabilidade social. Segundo ele, 

o planeta avança nas ações que envolvem aspectos físicos da sustentabilidade, 

como a diminuição na emissão de gases poluentes, a necessidade de economizar 

recursos como a água, diminuição de resíduos, matérias primas renováveis, 

energias limpas, com seu caráter puramente técnico e, portanto limitada 

basicamente à sustentabilidade ecológica. Entretanto, observa-se que a 

sustentabilidade social, que envolve a melhor distribuição de renda, justiça social e 

melhoria nas condições de vida, da maior parte da população mundial, ainda não foi 

incorporada e está longe de ser alcançada.  

O mesmo autor nos alerta para a necessidade de problematizar as relações 

sociais diante da crise ambiental. Para o autor, a crise ambiental seria resultado do 

modo de produção capitalista, cuja lei determinante é a busca ilimitada de lucro. 

Nesse sentido, as relações sociais do capitalismo são incompatíveis com o 

desenvolvimento sustentável, pois [...] “Cada uma das tendências intrínsecas ao 

incremento da ganância capitalista, implica em comportamentos ferozes sobre o 

meio ambiente físico28” (FOLADORI, 1999, p. 209, tradução nossa). 

Ou, ainda, conforme nos aponta Gutiérrez (1996, p. 13) “não podemos falar 

em cidadania planetária excluindo a dimensão social do desenvolvimento 

sustentável”. Conforme o autor, para alcançarmos o DS, em sua totalidade, 

deveríamos incluir, também, as esferas sociais e culturais e não apenas os aspectos 

da ecologia ou os físicos relacionados ao uso dos recursos naturais. Daí a 

importância do vínculo socioambiental e educacional entre as inúmeras esferas 

sociais: Estados, sociedade civil, escolas, igrejas, organizações não-

governamentais, entidades de base, dentre outras, para promover a qualidade de 

vida e a sustentabilidade no planeta. Gaudiano (2006) ainda nos ensina que a crise 
                                                           

28 Cada una de las tendências intrínsecas al incremento de la ganância capitalista, implica 
comportamientos ferozes sobre el médio ambiente físico. Guillermo Foladori, Los limites Del 
desarrollo sustentable. Montevideo: Ediciones de La Banda Oriental-Revista Trabajo e Capital, 
1999. 
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ambiental, antes de ser ecológica, é uma crise social, por isso suas questões não 

podem ser tratadas de maneira individual, sem a devida mediação entre o social e o 

ecológico. 

 Como nos alerta Leff (2002), é necessário, ainda, o reconhecimento da 

relevância das discussões éticas e morais, do estabelecimento de ligações entre as 

ciências da natureza no interior das análises econômicas e sociais, procurando 

articular os dados científicos e os procedimentos de revelação dos valores coletivos 

e do bem comum. 

Entretanto, é importante não esquecer o que nos dizia Lima (1997) quando 

afirmava que muitos documentos oficiais não explicitam a natureza polissêmica de 

DS, cujo significado obscuro permeia múltiplas leituras que podem oscilar desde um 

significado avançado de desenvolvimento associado à justiça social, participação 

política e preservação ecológica, até uma leitura conservadora que o aproxima ao 

conceito de crescimento econômico, ao qual se acrescentou uma variável ecológica. 

As palavras do autor reforçam os dados desta pesquisa, com relação à concepção 

de DS, a maior parte de nossos sujeitos ainda não incorporou sua dimensão social e 

está centrada, puramente, na questão física de DS, o que nos reporta ao controle no 

uso dos recursos naturais. 

Podemos, ainda, relacionar o que nos aponta Leroy et. al. (2002), quando 

afirma que as questões sociais, políticas, econômicas e culturais devem estar 

relacionadas ao DS, o qual não deve ficar limitado ao ambiente físico, o qual, 

mesmo sendo considerado importante, pelo autor, não pode desvincular-se do lado 

social do DS. 

Novo (2009) também reforça a concepção de Educação para o DS, em todos 

os aspectos da vida, restabelecendo a relação da natureza com outras categorias, 

como a equidade social e a diversidade cultural. Segundo a autora, uma educação 

para o DS deve favorecer o progresso humano; é necessário mudar o olhar, de uma 

visão antropocêntrica, focada no individuo, para um olhar ao todo, de maneira 

integrada. 

Ainda com base nos dados da pesquisa, ficou clara a intenção da maioria dos 

nossos sujeitos entrevistados (55%) com relação a sua concepção de DS, em que 

predomina a preocupação nos bens e serviços ambientais, com foco nos recursos a 

serem utilizados, sem necessariamente incluir a sociedade, as pessoas, como parte 
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desse processo. Esses relatos dos sujeitos confirmam o que apresenta a literatura 

consultada sobre a complexidade do conceito de DS. Seguem mais algumas 

respostas que confirmam nossa análise, acerca da complexidade e ambiguidade do 

DS: 

 

A utilização dos recursos naturais sem a devastação e o 
escasso, onde ocorre a renovação dos mesmos (DS E-22). 
 
Crescimento com uso racional do meio ambiente. (DS G-09) 
 O crescimento da sociedade e de cada indivíduo, mantendo o 
mais natural possível para futuras gerações (DS E-26). 
 
Tem haver [sic] com a utilização do Meio Ambiente. Hoje sem 
comprometer a capacidade de utilização da mesma, pelas 
gerações futuras (DS E-43). 

 

Verificamos que ainda predomina a preocupação e o foco nas questões do 

uso racional dos bens e serviços naturais, sem que a dimensão social da 

sustentabilidade esteja incorporada aos seus discursos e práticas. Observamos que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido, compreendido e, principalmente, 

praticado. 

Contudo, os demais 17 respondentes, ou 45% deles, apresentaram 

concepções diversas, não sendo possível agrupá-las em uma categoria única. Suas 

respostas formam uma subcategoria baseada na diversidade, fator que deixa clara a 

complexidade do termo, pois percebe-se que, para muitos, ainda não há uma 

clareza sobre as concepções. Há pessoas que ressaltam aspectos sociais para o 

DS; há, ainda, os que se referem apenas aos aspectos ecológicos; ou também, os 

que buscam ressaltar o DS incluindo as dimensões social e ecológica, como 

podemos verificar nos relatos a seguir: 

 

Utilizar recursos naturais satisfazendo as necessidades 
humanas prevendo as opções econômicas e ambientais. 
Justificativa para utilizar os recursos naturais retirando seu 
valor econômico (DS - E29). 
  
 O uso consciente dos recursos naturais não considerando o 
meio ambiente como prioridade, mas teoricamente com a 
participação da sociedade em suas decisões para o 
desenvolvimento e progresso da sociedade de modo geral (DS 
-E19). 
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Considerar o conceito de sustentabilidade sempre que executar 
ações que busquem a inclusão social e a melhoria na 
qualidade de vida individual e coletiva (DS E-25). 

 

A diversidade de concepções vai de encontro ao nosso referencial teórico 

nestas falas. Mais uma vez, fica evidente o que nos apontam a literatura e seus 

autores para o cuidado e a preocupação em destacar aspectos ecológicos do 

Desenvolvimento Sustentável, ou ainda, o desenvolvimento com foco na economia 

de recursos para garantir o fornecimento às futuras gerações, mas sem destaque 

para as questões relacionadas às desigualdades sociais, por exemplo, o que para 

muitos(as) autores(as) aqui apresentados(as) é, também, uma das dimensões da 

sustentabilidade. 

A complexidade também se apresenta na diversidade, como nos alerta Morin 

(2005). Não podemos ser e agir no mundo de maneira individual, pois a 

complexidade está justamente na diversidade dessa teia da vida. Somos um mundo 

diverso, e este é o grande desafio que se nos apresenta neste novo século, um 

mundo que deve ser visto de maneira integrada e não mais com o ser humano 

separado da natureza, como no paradigma cartesiano. Temos que levar em conta a 

subjetividade nas relações, o sentimento, a ética como valor fundamental desse 

processo de relações. Portanto, é fundamental retomar a consciência de que tudo e 

todos são partes de um todo maior, que é a Terra, nossa única morada. 

Nas palavras de Zaragoza (2009), o desenvolvimento também deve adotar 

medidas éticas e ir além do crescimento econômico, promovendo um estreitamento 

entre a paz, os direitos humanos e o exercício democrático do poder. Assim, a única 

maneira de conseguir mudar o paradigma do desenvolvimento fortemente centrado 

na economia, e alcançar patamares éticos e sociais, é a promoção da mudança 

consciente no comportamento humano (ZARAGOZA, 2009, p.30). 

Considere-se, ainda, que: 

 
Quando falamos em desenvolvimento sustentável, temos que considerar 
não só aspectos materiais e econômicos, mas o conjunto multidimensional e 
multifacetado que compõe o fenômeno do desenvolvimento: os seus 
aspectos políticos, sociais, culturais e físicos (STAHEL, 2009, p.104). 

 

 

 



 

 

52

4.2 Quanto à concepção de sustentabilidade (S) 

 

 

Com relação à concepção do que entendem por S, para 18 dos 38 

participantes, cerca de 22%, a sustentabilidade é concebida como consumo 

consciente ou sustentável, ou ainda, consumir com responsabilidade aliando 

desenvolvimento econômico com respeito ao meio físico e social, consumir sem 

exageros utilizando os recursos  e serviços ambientais de maneira necessária e não 

supérflua. É o que afirmam os seguintes relatos: 

 

Consumo consciente (S - E1). 
 
Uso consciente (S - G8). 
 
Utilizar os recursos naturais de maneira ordenada e consciente, 
que não prejudique de maneira irreversível o meio ambiente (S 
- E17). 
 
Adequação de hábitos, atitudes e comportamentos à 
capacidade e condição oferecida. Não esta necessariamente 
relacionada a aspectos econômicos (S-E11). 

 
 
Em nossa análise, onde a categoria de “S” está relacionada ao consumo 

consciente, somos também levados a pensar na modernização da sociedade versus 

a qualidade ambiental e da vida humana, num processo gradual de individualização 

e consumo, cujo alicerce está calcado no paradigma de desenvolvimento que se 

move em direção a um ambiente de vida insustentável, no futuro do planeta, com a 

crescente exploração dos serviços naturais nele existentes, de sorte que se 

sobrepõe o “ter” em detrimento ao “ser”, ou seja, somos o que temos, melhor, 

somos o que, e quanto consumimos (grifo nosso). 

Nesse sentido, concordamos com Furriela (2001, p. 47-55) que: 

 
Entende-se por consumo sustentável, ou responsável, o consumo de bens e 
serviços promovidos com respeito aos recursos ambientais, que se dê de 
forma que garanta o atendimento das necessidades das presentes 
gerações, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras 
gerações. A promoção do consumo sustentável depende da 
conscientização dos indivíduos da importância de tornarem-se 
consumidores responsáveis. Depende ainda de um trabalho voltado para a 
formação de um consumidor cidadão. Esse trabalho educativo é 
essencialmente político, pois implica a tomada de consciência do 
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consumidor do seu papel de ator de transformação do modelo econômico 
em vigor em prol de um novo sistema, de uma presença mais equilibrada do 
ser humano na Terra. O consumidor é ator de transformação já que tem em 
suas mãos o poder de exigir um padrão de desenvolvimento socialmente 
justo e ambientalmente equilibrado. 

 
Também não percebemos referencias à histórica desigualdade econômica e 

social que tão perversamente divide o mundo entre aqueles que consomem muito, 

os que consomem alguma coisa e os que são, por assim e figurativamente dizer, 

“consumidos” – “cerca de 86% do consumo mundial está na mão de 20% dos países 

ricos, enquanto que, 80% dos pobres consomem os 14% restantes29”,  

Entendemos, portanto, que:  

 
É preciso que se encontre um equilíbrio na distribuição dos frutos do 
progresso material, científico e tecnológico entre os povos do mundo. Cabe 
a ressalva de que se propugna uma alteração do padrão de consumo 
insustentável dos mais ricos e a adequação dos padrões de consumo dos 
mais pobres a patamares mínimos de dignidade social. Ou seja, busca-se a 
implantação dos conceitos de equidade e justiça social (FURRIELA, 2001, 
p. 48). 

 
Concordamos também com a afirmação de Furriela (op. cit., p. 49-50) de que, 

aos países ricos, que consomem a grande maioria dos recursos naturais e geram a 

maior parte da poluição global, cabe o desafio de não continuar a propagar (ou 

mesmo impor) o modelo predatório de geração de riquezas e de promover sua maior 

e melhor distribuição, além de repensar quais produtos e bens são realmente 

necessários e/ou indispensáveis para alcançar o bem-estar. Segundo ela, deve-se 

procurar fontes de energia menos poluidoras; diminuir a produção de resíduos e 

reciclar o máximo possível; evitar a produção e o consumo de produtos com 

obsolescência planejada; estimular a produção de produtos com maior durabilidade, 

eficiência e facilidade de reparo; suspender os processos de produção que geram 

resíduos tóxicos e respeitar as fronteiras no descarte de produtos residuais.  

Ainda, conforme a argumentação da autora aos países mais pobres cabe os 

mesmos compromissos, como também não reproduzir os erros, lutar pela maior 

justiça social e construir alternativas de desenvolvimento sem comprometer a 

biodiversidade da flora e fauna e fontes de serviços ambientais, e lutando pela 

equidade, justiça e distribuição de renda mais igualitária entre todos. 

                                                           

29  Dados do Relatório sobre o Desenvolvimento Humano (1998) do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD). In: Furriela, 2001. 
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É importante destacar, também, a pesquisa publicada por Wackernagel e 

colaboradores (apud VLEK, 2003), apontando que a demanda humana já pode ter 

excedido a capacidade regenerativa da biosfera, desde a década de 80, no que se 

refere à área da terra biologicamente reprodutiva e à água necessária para produzir 

os recursos consumidos, assim como os problemas de assimilação dos resíduos 

gerados.  

Dessa maneira, consumir com responsabilidade, ou ser consumidor 

consciente, passa necessariamente por uma nova postura, novas atitudes e 

ressignificação de valores. Precisamos pensar em o que, e quanto estamos 

consumindo, se por necessidade ou sedução imposta pelo marketing das 

empresas? Estes questionamentos podem nos fazer refletir e agir de maneira mais 

consciente e menos consumista. Uma nova ética pode emergir do caos, onde o Ser 

possa ser mais importante do que o Ter. Eis aqui o desafio nesses novos tempos. 

Para Vlek (2003), o conflito entre a individualidade e o coletivo, resultante dos 

efeitos negativos da globalização e de um crescimento econômico irracional, tem 

levado a sociedade atual a mover-se cada vez mais em direção a uma qualidade de 

vida insustentável para todos os indivíduos. Para esse autor, na sociedade industrial 

moderna, a maioria das pessoas, em todas as partes do mundo, a despeito de todo 

o conforto existente, ainda passa por grandes dificuldades, consequência de um 

comércio injusto, da ausência de governo democrático e climas pouco favoráveis, 

tornando, em suas palavras, “qualquer grande projeto para a sustentabilidade bem 

difícil de preparar, organizar e realizar” (p. 5). Ainda, segundo este autor, o 

comportamento do ser humano moderno é caracterizado pelo desejo dos indivíduos 

em “evitar esforço, impressionar os outros e/ou confirmar a sua própria autonomia” 

(VLEK, op. cit., p. 5). 

Nesse sentido, e conforme a fala de nossos sujeitos faz-se necessário 

explicitar os elementos presentes na crítica à cultura do consumo, pois nem sempre 

é possível, mesmo que se concorde com o exposto, resistir às seduções do 

mercado, bem como dar conta de toda a complexidade e de todos os aspectos 

problemáticos que envolvem o tema – como, por exemplo, o impacto social do 

desemprego, na economia, provocado por uma súbita suspensão do consumo. Ao 

que, o Tratado sobre Consumo e estilo de Vida (FÓRUM, 1992), produzido no 
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Fórum Global da ONGs, paralelo à Conferência Rio 92, responde, ao propor em seu 

nono plano de ação:  

 
Promover a conversão para uma economia equitativa e ecologicamente 
sustentável, e assumir a responsabilidade pelas necessidades daqueles 
cujos meios de vida forem afetados negativamente. Fortalecer as 
economias locais e regionais como base para a auto-suficiência da 
comunidade, atendendo às necessidades básicas de todas as pessoas. 
Pesquisar e promover investimentos alternativos e oportunidades de 
emprego para atender àqueles que forem desalojados pela desativação de 
indústrias não-sustentáveis (FÓRUM, 1992, p. 43.) 

 
Ainda segundo o Tratado, evidencia-se a necessidade de se trabalhar uma 

educação voltada para a reflexão crítica acerca de toda essa problemática, bem 

como a adoção de comportamentos coerentes com a compreensão que se faça 

dela. As mudanças pretendidas passam, necessariamente, por uma revisão e 

mudança de valores, em especial os que relacionam felicidade à aquisição de bens, 

tão impregnados em nossa cultura, bem como pela superação de uma mentalidade 

individualista, típica de uma sociedade de produção e consumo de massa, para um 

pensar e agir fundados na alteridade e nos interesses de uma coletividade.  

Defendemos que a educação teria que dialogar sobre esses problemas e 

necessidades, com o objetivo de sensibilizar, refletir e motivar as pessoas para uma 

nova direção, que apontasse para a utopia de um mundo ambiental e socialmente 

mais equilibrado.  

Acreditamos que, em nossas práticas cotidianas, temos um importante papel 

a desempenhar, seja por nossas escolhas e decisões, pela adoção de hábitos e 

atitudes de redução do consumo e do desperdício, ou pelas pressões que podemos 

exercer como cidadãos, e enquanto coletividade, no sistema produtivo, no governo e 

no fomento a valores éticos como os aqui defendidos. 

Entretanto, para 20 dos sujeitos pesquisados, ou 78% deles, outras respostas 

nos remete à mesma subcategoria do item anterior sobre o DS, baseada na 

diversidade. Pelo que se lê, delas, é possível reafirmar o que demonstramos na 

fundamentação deste trabalho, com relação à complexidade dos termos. 

 
Fazer algo que tenha continuidade (S-E2) 
 
Prevenção! (S-E4) 
 
Tudo o que sustenta: ação, transformar em (S-G5) 
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Está relacionada com os aspectos econômicos relativos ao 
Meio Ambiente e a sociedade (S-E43) 

 
Como se vê, quando se trata de sustentabilidade, parece não haver, ainda, 

um consenso nos discursos sobre o termo. Afinal, o “uso consciente” depende de 

vários fatores que estão marcados na formação cultural, nas representações e nos 

valores de cada pessoa, como a solidariedade, sua noção de direitos e deveres, ou 

seja, de cidadania. Desta maneira, o que fica evidente, é a diversidade de 

concepções e a complexidade do termo para estes sujeitos, apesar de serem termos 

comumente inseridos em suas práticas educacionais e profissionais. Como a maioria 

dos sujeitos confirmou com relação à abordagem de DS e S, parece não haver um 

consenso, pelo contrário, o que podemos observar é a diversidade de respostas. 

Novamente somos levados a pensar no que nos afirma Morin (2005, p. 84), 

sobre a complexidade da vida: “Os indivíduos só pensam no dia de hoje, consomem 

o presente, deixam-se fascinar por mil futilidades, tagarelam sem jamais se 

compreender na torre de Babel das bugigangas”.  

Diante disso, perguntamos: Até quando o altruísmo dará lugar ao 

individualismo? Boa parte da humanidade, nos países industrializados, vive hoje 

uma compulsão pelo comprar, consumir, e isolar-se, sem pensar no amanhã, na 

solidão, nas doenças, e na tristeza e apatia que vão tomando conta silenciosamente 

de suas vidas. Não paramos mais para “jogar conversa fora”, nem para brincar, ou 

simplesmente para sorrir, e dizer bom dia. Estamos mecanicamente disciplinados 

pelo sistema capitalista a produzir, consumir e descartar, enquanto, ao mesmo 

tempo, vivemos hoje um mundo de incertezas, inclusive quanto à nossa própria 

continuidade como espécie no planeta Terra. Este modelo racional e tecnológico, 

desprovido de sentimento não está dando conta, é necessário retomar a emoção no 

viver, o sentir, o amar. A humanidade carece de valores como a solidariedade e a 

gentileza, o repartir deu lugar ao acumular, sem nem mesmo saber para que 

precisamos de cada vez mais espaço para “guardar coisas”. 
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4.3 Do nível de abordagem dos temas DS e S  

 
 
Quanto à terceira categoria referente ao nível de abordagem com que são 

tratados os temas DS e S na prática dos educadores(as), 35 dos 38 sujeitos 

pesquisados, ou cerca de 97% afirmam trabalhar estes temas de maneira ampla e 

com profundidade.  

De acordo com a maior parte das respostas apresentadas nos questionários 

aplicados no Projeto do CNPq, e embora a abordagem seja tradicional, pode-se 

perceber que os temas ambientais estão presentes nas atividades pedagógicas 

dos(as) professores(as), ainda que de maneira a tratar a EA mais fortemente do 

ponto de vista ecológico, ou seja, da visão tradicional da EA direcionada à 

conservação e à preservação de recursos naturais, cuidados com a correta 

destinação dos resíduos, reciclagem, etc, como podemos verificar a seguir.  

 

Poluição dos rios - 31% 
 
Emissão de gases poluentes - 32% 
 
Tratamento de esgoto - 33% 
 
Desmatamento - 60% 
 
Resíduos e reciclagem - 60% 
 

Chamou a atenção o fato de que, para 97% dos respondentes, a principal 

estratégia de abordagem ainda é a aula expositiva. Esse tipo de abordagem é 

centrado na figura do professor como transmissor de conhecimento enquanto o 

educando passa a ser o receptor, ou como nos esclarece Mizukami (1986), esta 

metodologia baseia-se, mais frequentemente, nas demonstrações do professor à 

classe tomada quase como auditório. “O professor já traz o conteúdo pronto e o 

educando se limita, passivamente, a escutá-lo” (MIZUKAMI, 1986, p.15). 

Ainda, segundo a autora, nesse tipo de abordagem tradicional do ensino, a 

relação professor-educando, é vertical, sendo que um dos pólos (o professor) detém 

o poder decisório quanto à metodologia, ao conteúdo e ao tipo de avaliação. 

“Caracteriza-se por se preocupar mais com a variedade e a quantidade de 
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noções/conceitos/informações, do que com a formação do pensamento reflexivo” 

(MIZUKAMI, 1986, p.15-17). 

Esse modelo tradicional é rejeitado pela abordagem crítica da EA, em 

trabalhos como o de Tozoni-Reis et al. (2009), Loureiro (2004 a,b, 2006), Guimarães 

(2004), Tristão (2004), dentre outros,  pois esta nova visão não considera o 

professor como o responsável pela transmissão do saber, mas como mediador. 

Dessa forma, o papel do educador que emerge da pedagogia tradicional, como 

transmissor – no sentido de reprodução – de conhecimentos e valores, é rejeitado, 

como também são rejeitadas as propostas que esvaziam o educador da 

responsabilidade na apropriação dos elementos sociais e culturais pelos educandos. 

Aqui, a proposta central diz respeito à garantia, pelo educador, desta apropriação 

através de uma atuação direta e intencional, que crie condições educativas propícias 

à reflexão crítica destes conteúdos.  

Esses pressupostos educativo-pedagógicos nos garantem condições de 

construir uma pedagogia histórico-crítica para a EA (TOZONI-REIS et al., 2009 

LEFF, 2001,p.224), como proposta de apropriação crítica de saberes que garantam 

as condições para realizar práticas sociais sustentáveis, do ponto de vista social e 

ambiental. Essa pedagogia articula a concepção de educação como processo de 

formação humana unilateral, com a concepção de ambiente pautado nos aspectos 

sociais, históricos e políticos e o ambiente compreendido como concreto pensado, 

como “síntese de múltiplas determinações”:  

 
[...] o ambiente não é, pois o meio que circunda as espécies e as 
populações biológicas é uma categoria sociológica (e não biológica), relativa 
a uma racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e 
saberes, como também novo potencial produtivo (LEFF, 2001, p. 224). 

 
Dessa maneira, segundo o autor, uma “pedagogia crítica” da educação 

ambiental, em síntese, compromete-se com a formação de sujeitos ambientalmente 

responsáveis, cujo compromisso social, histórico e político constitui-se, 

essencialmente, no compromisso pela construção e manutenção de "sociedades 

sustentáveis”. Ou, ainda, como nos sugere Grün (1996) a EA precisa superar o 

modelo cartesiano que é “reducionista, fragmentário, sem vida e mecânico”, pois a 

atual crise ambiental exige uma nova atuação do (a) educador (a) ambiental, um 

modelo que seja “complexo, holístico, vivo e orgânico”. Portanto, “as escolas 

precisam abandonar práticas pedagógicas limitadas, onde priorizam a discussão de 
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um ou outro tipo de problema ambiental através de ações desconectadas da 

realidade local em campanhas ocasionais” (GRÜN, 1996, p.18). 

Tozoni-Reis et al (2009, p. 89-90), também nos alertam que a educação, em 

uma perspectiva critica, busca contribuir para compreender a realidade e 

simultaneamente transformar a sociedade, através da formação humana.  

Nessa concepção de educação, a abordagem dos conteúdos programáticos 

ou dos conhecimentos a serem construídos requer considerarmos, como importante 

recurso pedagógico, a realidade vivenciada por educadores e educandos em seus 

locais de estudo, moradia e trabalho, destacando-se a diversidade cultural e a 

exclusão social que caracterizam a sociedade. Esta pedagogia fundamenta-se no 

entendimento de que as relações sociais de dominação e de exploração capitalistas 

são internalizadas, como ideologia dominante que informa uma leitura/postura diante 

do cotidiano, e materializam-se nos problemas sociais e ambientais.  

Ainda, segundo as autoras, cabe, portanto, à educação, e a EA em particular, 

explicitar a articulação entre a "produção da vida real" (essência) trabalho alienado, 

autoritarismo, falsa consciência ambiental e a "vida comum" (aparência) (MARX e 

ENGELS, 1987)30. Esta forma de apropriação da realidade pela educação cria 

condições para re-inserir o ser humano no ambiente, de forma a que este se 

perceba como "humanamente natural ou naturalmente humano" (MARX, 2004)31. 

Espécie que, por meio do trabalho, transforma a natureza e a si próprio em uma 

relação dialética, superando a alienação que perpetua as "externalidades negativas" 

(degradação socioambiental) do modo capitalista de produzir e consumir coisas e 

pessoas; o exercício da cidadania, visando superar a "cultura política autoritária" 

(NOVICKI, 199832, 200733) e seus reflexos na relação Estado-sociedade, tendo 

                                                           

30 MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1987. 

31MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 

32
 NOVICKI, V. Brasil autoritário: “transições negociadas” rumo à “democracia tutelada”. In: NOVICKI, 

V. Política fundiária e cultura administrativa nos anos 80: governos federal, fluminense e paulista. 
1998. Tese (Doutorado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas. 

33 NOVICKI, V. Práxis: problematizando consciência e participação na educação ambiental brasileira. 
In: LOUREIRO, C.F.B. A questão ambiental no pensamento crítico: natureza, trabalho e educação. 
Rio de Janeiro: Quartet, 2007. 
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como perspectiva reordenar as relações entre o público e o privado, no sentido de 

estimular a politização dos indivíduos (participação) ou a construção de uma 

identidade coletiva (interesses públicos), em oposição à tendência de priorizar 

interesses individuais e imediatos.  

Finalizando esse capítulo, o que defendemos é a inserção da EA para a 

sustentabilidade nos currículos e práticas sociais de maneira crítica e “infusiva”, ou 

seja, de forma permanente em todas as áreas do conhecimento. Mas, não o modelo 

de abordagem tradicional, centrada no professor, como detentor do conhecimento, 

em que o educando é uma “tabula rasa”, um mero receptáculo de informações, sem 

que estas informações tenham relação ou significação para sua atuação no mundo. 

Como vimos este modelo tradicional, é contrário ao que propõe a EA critica, onde 

professor e educando podem construir juntos o conhecimento, e este, por sua vez, 

deve servir para melhorar a relação do educando e educador com o mundo que os 

cerca, e a sociedade onde se inserem e atuam, visando à construção efetiva de 

sociedades sustentáveis. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegar até aqui foi um grande desafio, dada a complexidade do tema 

pesquisado. Ao propor, como objetivo principal deste trabalho, caracterizar as 

concepções e formas de abordagem de DS e S nas práticas de um grupo de 

educadores e gestores de Meio Ambiente, soubemos, desde o início, que a 

responsabilidade seria grande, mas, ao mesmo tempo, acreditamos que o desafio e 

o desconhecido nos impulsionaram a seguir adiante.  

 Considerando a diversidade de interpretações e a complexidade entre as 

concepções de DS e S, foi possível perceber, como fator positivo na análise das 

respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, o fato de que estes temas são 

debatidos em suas práticas cotidianas. As concepções desses sujeitos, embora de 

forma tradicional, centrada na aula expositiva, revelam-se mais fortemente centradas 

nos aspectos físicos do planeta, como o uso racional de recursos e a preservação 

do ambiente. 

Ficou clara a preocupação dos sujeitos com o planeta, de maneira mais 

fortemente marcada pela dimensão ecológica da sustentabilidade, sem incluir, 

necessariamente, a dimensão social como parte desse sistema.  

Isso ficou evidente nas respostas apresentadas e nos remete à metáfora de 

Pujol (1998), apresentada na fundamentação desse trabalho, que diz respeito à 

“infusão da EA” nas práticas educativas. Concordando com a autora, acreditamos 

que essa infusão também se aplica ao paradigma emergente da sustentabilidade, de 

forma a se fazer presente em todos os aspectos da nossa vida, restabelecendo a 

relação ser humano � sociedade � natureza � cultura no que diz respeito a 

questões como a ressignificação de valores, a equidade social e a diversidade 

cultural.  

Até mesmo autores que destacam a educação para o DS, como Novo (2009), 

acreditam que o processo educativo deve favorecer o progresso humano e que, para 

isso ocorrer, é necessário mudar o olhar, de uma visão antropocêntrica, focada no 

individuo, para um olhar ao todo, de maneira integrada. Ou, ainda, como nos sugere 
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Foladori (2007), para superar o paradoxo existente entre sustentabilidade ecológica 

e (in) sustentabilidade social. Segundo ele, enquanto o planeta avança nas ações 

que envolvem aspectos físicos da sustentabilidade, como a diminuição na emissão 

de gases poluentes, a necessidade de economizar recursos como a água, 

diminuição de resíduos, matérias primas renováveis, energias limpas, com seu 

caráter puramente técnico e, portanto limitada basicamente à sustentabilidade 

ecológica, fica estancado na dimensão do social. Observa-se que a sustentabilidade 

social que envolve a melhor distribuição de renda, a justiça social e a melhoria nas 

condições de vida da maior parte da população mundial, ainda não foi incorporada e 

está longe de ser alcançada, tanto nas políticas públicas, quanto na prática docente, 

o que nos remete, novamente, ao papel da universidade nos processos de formação 

inicial e continuada das questões ambientais, os quais destacamos no início desse 

trabalho. 

Entretanto, acreditamos que o mais importante deste estudo, situa-se na 

possibilidade de contribuir para a reflexão, para o (re)pensar e para o (re)fazer, em 

nossa prática como educadores, e a abertura mais consciente e consistente para 

conceber e abordar, de forma permanente e não pontual, as diferentes dimensões 

do paradigma da sustentabilidade de maneira efetiva, infusiva, conforme nos sugere 

Pujol (1998).  

Afinal, como nos alerta Grün (1996), “se a educação não é ambiental, não é 

educação”. Neste sentido, embora os dados do MEC/INEP indiquem uma quase 

institucionalização das práticas em EA nas escolas brasileiras, esta não pode 

acontecer apenas com ações pontuais, apenas como tema transversal, em que a EA 

é trabalhada como projeto e não como processo, ou reforçando dicotomias - em que 

o ser humano é separado da natureza, o meio físico do social -, mas sim, de forma 

completa e indissociável. 

Temos claro que à Educação, particularmente à EA desde a Educação Infantil 

até a Educação Superior, caberia a responsabilidade pela sensibilização e criação 

de condições para a construção coletiva de uma consciência ecológica e, com ela, 

uma mudança de valores, atitudes, concepções e abordagens para os indivíduos, 

frente às questões socioambientais e a crise ambiental, que como vimos, é uma 

crise civilizatória (LEFF, 2001; VLEK, 2003).  
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Uma série de trabalhos, no campo ambiental e educacional, vem 

evidenciando que é por meio da educação dos futuros docentes e profissionais 

ligados ao campo ambiental e educacional, que ocorrerá a mudança, a 

transformação das práticas individuais e sociais e a transição para um paradigma de 

sustentabilidade que nos conduza à construção de sociedades sustentáveis, de 

maneira efetiva, consistente, responsável e permanente. 

Os referenciais apresentados neste trabalho demonstram como é 

extremamente difícil igualar DS com S, pois se tratam de termos com significados e 

especificidades bem distintos. É o que nos confirmam a literatura e seus inúmeros 

autores, cada um com sua significação, desde a etimologia do termo sustentável, no 

sentido do sustentare (FREITAS, 2007), até abranger, também, suas diferenças 

linguísticas.  

Da mesma forma, se verifica, ainda, uma confusão conceitual em relação à 

qual dimensão da sustentabilidade os sujeitos e atores sociais se referem, tanto em 

seus discursos, quanto em suas práticas. Afinal, o que importa é discutir a 

sustentabilidade da vida, em todas as suas dimensões, e não considerar apenas o 

ponto de vista do crescimento econômico a qualquer preço, o que torna o modelo 

econômico capitalista e a sociedade (in) sustentáveis. Esse enfoque poderia/deveria 

ser a prioridade das políticas públicas, nas áreas educacionais, de meio ambiente, 

saúde e também das políticas econômicas, resgatando o sentido do “oikos” (casa), e 

reaproximando e ressignificando a (eco) logia e a (eco) nomia. 

Portanto, esta pesquisa reforça os argumentos de que o estabelecimento do 

paradigma da sustentabilidade, nas suas diferentes dimensões, implica uma inter-

relação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental, num 

cenário de ruptura com o atual padrão de desenvolvimento econômico que é 

insustentável. 

Com esta pesquisa, buscamos ampliar a análise dessas questões a partir do 

diálogo e dos debates entre os/as autores/as, e assim contribuir, mesmo que em 

teoria, para que a Sustentabilidade possa, efetivamente, estar presente em nossas 

ações diárias como educadores e também esclarecer, com a ajuda de nossa vasta e 

rica literatura que, quando falamos em Desenvolvimento, não estamos 

necessariamente, falando de Sustentabilidade. 
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Diante desse quadro de infinitas concepções de DS e S, acreditamos que a 

EA e, por consequência, as questões socioambientais relacionadas ao paradigma 

emergente da sustentabilidade, ainda têm um longo caminho a ser percorrido, a fim 

de integrar-se, efetivamente, nos currículos da Educação Superior e na Educação 

Básica, tornando-se parte indissociável e permanente nos processos de ensino-

aprendizagem.  

Acreditamos que é possível uma mudança do atual, para um novo paradigma 

fundado no respeito a todas as formas de vida, com igualdade, justiça social e, 

principalmente, de mudança com relação ao consumo e ao nosso modelo de viver, 

incorporando “o Ser” e não “o Ter”, em nossa conduta. 

É urgente, como nos alerta Morin (2005), pensar e agir no complexo e no 

contexto, e não mais de maneira individualizada, fragmentada. Precisamos ser 

capazes de ver a Terra como “pátria” ou, como diríamos o berço de todas as 

espécies, pois os problemas socioambientais que temos que enfrentar não são 

separados por regiões ou nações, mas são problemas de todos, em todos os 

lugares, precisamos urgentemente de “mundiólogos”, capazes de conectar a 

humanidade outra vez. Seriam os educadores e educadoras ambientais os sujeitos 

ecológicos dessa mudança? 

Concordamos com Sato (1997, p.108), que é nesse desafio que a EA se 

insere, no diálogo entre a natureza e a cultura. Não na exclusão ou privilégio de 

uma, mas na conciliação que responda aos problemas ambientais, aos problemas 

do desenvolvimento humano e finalmente aos problemas do processo educativo. 

Certamente, a definição dessas concepções ainda está em construção e, não raro, 

encontramos pessoas que negam a EA, acreditando que a educação tradicional 

conseguirá abrir esse diálogo entre as duas perspectivas. De fato, quando a 

sociedade for capaz de perceber essa necessidade dialética, a educação será, per 

se, ambiental. 

Por fim, vale ressaltar nossa posição com relação à Sustentabilidade, a qual 

acreditamos que, em todas as suas dimensões, pode ser incorporada em nossa 

prática diária como educadores e, principalmente, como cidadãos comprometidos 

com um novo olhar e um novo agir em relação ao meio ambiente físico e, 

principalmente, ao social. 
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APÊNDICE A – Cópia do Questionário do Projeto do CNPq 
 
 
Projeto “O cenário da Educação Ambiental em municípios da região da Foz 
da Bacia do Rio Itajaí-SC: Sustentabilidade Socioambiental ou 
Desenvolvimento Sustentável?”  

                                                                   
Os objetivos da pesquisa “O cenário da Educação Ambiental em municípios 
da região da Foz da Bacia do Rio Itajaí-SC: Sustentabilidade Socioambiental 
ou Desenvolvimento Sustentável?” são: investigar as concepções de 
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e Educação Ambiental; 
caracterizar as abordagens, ações, práticas pedagógicas e sociais de educadores 
de escolas públicas do Ensino Fundamental que participaram da III CNIJMA, bem 
como de gestores de órgãos públicos, em municípios dessa região envolvidos no 
desastre ambiental em Santa Catarina, que atingiu em torno de 60 cidades 
afetando mais de 1,5 milhões de pessoas. 
 
Os resultados serão utilizados para contribuir, implementar e aperfeiçoar as 
políticas públicas de formação de educadores ambientais. 
  
Número de controle: ______ 
Município: ________________________________________________________ 
 
01. Nome do (a) respondente, fone, e-mail para contato: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Obs.: Por ser este estudo de caráter puramente científico, seus dados pessoais 
serão mantidos em anonimato e os dados obtidos, serão utilizados unicamente 
com os propósitos desta pesquisa. 

 
02. Cargo do(a) Respondente:  
2.1 (   ) Diretor (a);                                                   2.2 (   ) Vice-diretor (a) 
2.3 (   ) Coordenador (a) pedagógico (a)                 2.4 (   ) Supervisor Escolar 
2.5 (   ) Professor (a)                                                  

 
Nota: Se responder o item 2.5, responda também a questão 3. Qualquer 
outro item, ir para a questão 4. 
 
2.6 (   ) Presidente ou responsável por instituição – Secretaria, Fundação de Meio 
Ambiente ou órgão afim 
2.7 (   ) Coordenador, diretor de Educação Ambiental 
2.8 (   ) Responsável pelas ações de EA na instituição 
2.9 (   ) Outro. Especifique: _______________________________________ 
 
Nota: Se responder o item 2.6 e 2.7, responda também as questões 4, 5, 6 e 
7.1 
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03. Indicar que disciplina leciona: 
 
3.1 (  ) Matemática  3.2 (  ) Língua Portuguesa 3.3 (  ) Geografia  
3.4 (  ) Ciências Naturais 3.5 (  ) Língua Portuguesa 3.6 (  ) Artes 
3.7 (  )História 3.8 (  ) Educação Física 3.9 Outras: __________ 

 
04. Formação/ano:  
 
4.1 (   ) Médio  4.2 (   ) Magistério 4.3 (  ) Super. completo 

em: _________________ 
4.4 ( ) Superior em 
andamento 
em:_________ 

4.5 ( ) Especialização em 
Educação Ambiental 

4.6 (   ) Mestrado  em __________

4.7 ( ) Doutorado em 
em:____________ 

  

   
05. Sua escola/ Secretaria/Fundação foi atingida e/ou envolvida com o desastre 
ambiental de Santa Catarina, em novembro de 2008. 

(   ) Sim      (   ) Não      (  ) em parte      
De que forma(s): _____________________________________________________ 
 
06. Cite alguns problemas ambientais que você considera relacionados direta 
ou indiretamente com o desastre ambiental de Santa Catarina, em novembro 
de 2008. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
07. Para você qual o significado dos seguintes conceitos. USE O VERSO DA 
FOLHA SE NECESSÁRIO 
    
a) SUSTENTABILIDADE  
 
 
 
 
b) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
 
 
c) ÉTICA AMBIENTAL 
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08. Com as afirmações sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e 
ética ambiental, abaixo, assinale segundo o seu grau de concordância.  
 

Afirmações Concordo Não 
concordo 

Tenho 
Dúvida 

1. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as 
necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras de atenderem as 
suas próprias necessidades. 

  

2. O conceito de desenvolvimento diz respeito ao 
crescimento dos meios de produção, a acumulação e 
expansão das forças produtivas. 

  

3. O que deve ser sustentável é a sociedade e não o 
desenvolvimento. 

  

4. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as 
suas necessidades sem diminuir as possibilidades das 
gerações futuras de satisfazer as delas. 

  

5. No contexto do capitalismo é possível a 
sustentabilidade. 

  

6. Sustentabilidade é aliar o desenvolvimento econômico 
com respeito e valorização das questões ambientais e 
sociais. 

  

7. Educação Ambiental para a sustentabilidade é uma 
educação política, democrática, libertadora e 
transformadora. 

  

8.  Responsável é a pessoa que cumpre seus deveres        
corretamente, e dá conta dos próprios atos. 

  

9. Cada ser humano deve ser responsável pelos seus atos, 
pela sua conduta, tendo consciência de que tudo o que 
fizer, de uma ou de outra forma, interfere no mundo. 

  

10. Ética Ambiental é o estudo da conduta comportamental 
do ser humano em relação à natureza, decorrente da 
conscientização ambiental. 

  

11. É possível haver desenvolvimento econômico e social 
sem efeitos e/ou impactos sobre o meio ambiente. 

  

 
09. Descreva momentos de sua história de vida e sua trajetória profissional 
que o levou ao interesse ou escolha pela questão ambiental? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10. Cite alguns autores/autoras ou leituras que conhece ou utiliza em sua 
prática/trabalho que tratam das seguintes temáticas: 
 
10.1. Desenvolvimento sustentável: _______________________________________ 
 
10.2. Sustentabilidade: _________________________________________________ 
  
10.3. Educação ambiental: _______________________________________________ 
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11. Quais os principais objetivos e/ou ações a serem alcançados pela 
Educação Ambiental? Assinale em ordem de importância crescente, sendo 1= 
nenhuma; 2= alguma importância; 3= muita importância. 
 
 Objetivos/ações na Educação Ambiental 1 2 3 
1. Construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente. 
2. Ter como referência a contextualização da problemática 
ambiental  local e global. 
3. Desenvolver instrumentos de participação social para 
transformação das relações entre o ser humano, sociedade e 
ambiente. 
4.  Realizar vivências de sensibilização para o convívio com a 
natureza. 
5.   Promover o desenvolvimento sustentável. 
6.   Ensinar para a preservação dos recursos naturais. 
7.   Promover a solidariedade, responsabilidade social e 
cidadania planetária. 
8.   Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis. 
9.   Conscientizar as pessoas da importância do meio ambiente. 
10. Compreender criticamente a complexidade da realidade 
socioambiental. 
11. Situar historicamente a questão socioambiental que gerou a 
crise ambiental 
12. Conhecer e compreender o funcionamento dos 
ecossistemas naturais. 
13. Desenvolver práticas de reciclagem e reutilização de 
resíduos e materiais.   
14. Repensar hábitos de consumo  
15. Recusar produtos que agridem a saúde e meio ambiente. 
16. Respeitar todas as formas de vida. 
17. Atuar de forma ética e com responsabilidade 
socioambiental. 
18. Promover mudanças de valores, atitudes e ações frente à 
problemática ambiental. 
 
12. Cite algumas ações ou projetos de EA que sua escola Secretaria tenha 
participado ou realizado nos últimos dois anos:  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
12.1 Estas ações e projetos de EA em sua escola estão incluídos no Projeto 
Político-Pedagógico. 

(   ) Sim.      (   ) Não      (   ) em parte     (   ) não tenho conhecimento. 
 
12.2 As ações e projetos de EA em sua instituição estão incluídos nas políticas 
públicas do seu município. 
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(   ) Sim      (   ) Não      (   ) em parte     (   ) não tenho conhecimento. 
12.3 As ações e projetos de Educação Ambiental em sua escola e/ou 
instituição envolvem a participação ativa da comunidade? 

(   ) Sim      (   ) Não      (  ) em parte     (   ) não tenho conhecimento. 
 
13. Nas ações e projetos de sua escola/instituição, cite que valores estão 
presentes e quais se buscam resgatar com o trabalho em Educação 
Ambiental? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
14. Quais foram as responsabilidades assumidas e ações geradas na sua 
escola após a III CNIJMA?  
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
15. Qual o nível de abordagem, na sua escola/instituição, dos temas 
ambientais abaixo relacionados: 

1. Superficial     2. Com profundidade     3. Não é abordado     4. Gostaria 
de obter maiores informações 
 
01 (  ) poluição dos rios  13 (  ) crescimento demográfico 
02 (  ) emissão de gases poluentes pela queima de 
combustíveis fósseis  

14 (  ) uso de agrotóxicos 

03 (  ) saneamento básico (tratamento de esgoto)15 (  ) transgênicos 
04 (  ) desmatamento 16 (  ) mudanças climáticas e aquecimento global 
05 (  ) queimadas 17 (  ) diversidade cultural  
06 (  ) resíduos e reciclagem 18 (  ) consumo consciente 
07 (  ) saúde ambiental 19 (  ) mata ciliar 
08 (  ) problemas de ocupação urbana 20 (  )  monoculturas 
09 (  ) qualidade de vida 21 (  ) desigualdade social e pobreza 
10 (  ) redução da camada de ozônio 22 (  ) consumo da água 
11 (  ) biodiversidade 23 (  ) fontes, geração e consumo de energia 
12 (  ) plantio de árvores e hortas 24.(  ) Outros. Quais:_______________________ 
 
16. Que estratégias sua escola e/ou instituição utiliza efetivamente quando 
aborda as questões ambientais sobre sustentabilidade?  
 
 Sim Não Eventualmente 
01. Estudo do meio    
02. Aula expositiva    
03. Estudo dirigido    
04. Aula passeio    
05. Trilha ecológica    
06. Jogos didáticos    
07. Seminários    
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08. Estudo de caso    
09. Saída de campo    
10. Dramatizações    
11. Leitura orientada    
12. Mapa conceitual    
13. Debates temáticos    
14. Experimentos (terrários, aquários, maquetes, 
pluviômetros, etc.) 

   

15. Mostra de trabalhos na escola - comunidade    
16. Arte-educação com sucata    
17. Palestras em escolas/comunidade    
18.  Distribuição de folderes    
19.  Reuniões com conselhos da comunidade     
20. Desenho livre    
21. Entrevistas    
22. Relatórios    
23. Construção de blogs    
25. Uso de softwares educacionais    
26. História oral    
27. Jogo de simulação de papéis sociais (audiência 
pública, júri simulado, etc.) 

   

28. Outra estratégia. Qual?    
 
17. Que material didático/recurso é utilizado com mais frequência nas 
atividades de Educação Ambiental? 
 
 Sempre Eventualmente Não usa 

01. Livros didáticos    
02. Livros paradidáticos    
03. CDs, DVDs, fitas VHS    

04. Programas de TV    
05. Revistas semanais mensais    
06. Jornais (Amigos da Natureza)    
07. Artigos científicos    
08. Cartilhas    
09. Sítios na internet    
10. Músicas    
11. Textos literários    
12. Kit mudanças ambientais globais    
13. Mapas    
14. Outro. Qual? Oficina de reciclagem de papel    
 
18. Para o ser humano enfrentar ou adaptar-se às mudanças globais seriam 
necessários algumas atitudes. Assinale de acordo com o nível de decisão que 
tomaria. 
 
Atitudes Sempre  Tomaria 

eventualmente 
Nunca 

Mudaria hábitos de consumo    
Reduziria o volume de resíduos produzidos    
Diminuiria o consumo de água e energia    
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Restringiria o uso do carro para diminuir a poluição    
Pagaria mais pelo uso da água tratada    
Pagaria mais impostos ou taxas para tratamento de 
esgoto e despoluição dos rios 

   

 Pagaria mais por alimentos orgânicos    
Participaria de um abaixo assinado sobre problema ou 
conflito ambiental. 

   

Participaria de uma Comissão de Ambiente e 
Qualidade de Vida – COMVIDA na escola. 

   

Participaria de uma Comissão Municipal de Meio 
Ambiente – COMDEMA 

   

Faria contato com um órgão de controle ambiental para 
apresentar uma denúncia 

   

Informaria a imprensa sobre questões socioambientais    
Participaria de uma manifestação sobre problema ou 
conflito ambiental 

   

Participaria de uma Audiência Pública sobre problema 
ou conflito ambiental 

   

Participaria de uma ONG ou rede de Educação 
Ambiental 

   

Participaria de uma reunião convocada pela 
comunidade 

   

Pediria ajuda a um político    
Participaria de um partido político envolvido com a 
temática ambiental 

   

Outra atitude. Qual?     
 
19. Você teria mais alguma observação ou contribuição ao tema e questões 
dessa pesquisa? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Agradecemos a sua valiosa participação. 
 

 
Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade - GEEAS 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 
será penalizado (a) de forma alguma.  

  
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 
Título do Projeto: “O cenário da Educação Ambiental em municípios da região da 
foz da bacia do Rio Itajaí-SC: Sustentabilidade Socioambiental ou Desenvolvimento 
Sustentável?” 
 
Pesquisadores Responsáveis: Antonio Fernando S. Guerra (coordenador)  
 
Telefone para contato: (47) 33417516 – ramal 8005 ou (47) 91244925. 

 
Esse trabalho está sendo desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa 
Educação, Estudos Ambientais e Sociedade e mestrandos do Programa de 
Mestrado Acadêmico em Educação da UNIVALI. Tem como objetivos investigar a 
ambiguidade dos conceitos e as concepções de Desenvolvimento Sustentável e 
Sustentabilidade; as abordagens nas práticas pedagógicas e sociais de educadores, 
gestores de órgãos públicos e pesquisadores de universidades, especialmente da 
região atingida pelo desastre ambiental de Santa Catarina, em novembro de 2008, 
particularmente em municípios da região da foz da bacia do rio Itajaí-SC, ligados às 
SDRs de Itajaí e Blumenau. A pesquisa é do tipo participante e foi dividida em várias 
etapas. A coleta de dados está sendo realizada com professores das escolas que 
participaram do processo da última Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 
– III CNIJMA, bem como com gestores públicos de Fundações e Secretarias de 
Educação e Meio Ambiente da região. Os resultados serão utilizados para contribuir, 
implementar e aperfeiçoar os processos de formação de educadores ambientais e 
de gestores públicos quanto a questão da sustentabilidade em suas diferentes 
dimensões. Por ser este estudo de caráter puramente científico, seus dados 
pessoais serão mantidos em anonimato e os dados obtidos só serão utilizados para 
os propósitos científicos. Se, em qualquer momento, se sentir desconfortável com as 
questões poderá retirar este consentimento. Caso venha a necessitar de maiores 
informações sobre esta pesquisa, mesmo após sua publicação, poderá obtê-las 
entrando em contato com os pesquisadores. Sendo sua participação totalmente 
voluntária, não haverá direito a remuneração. 
 
 
Assinatura do pesquisador: _______________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Eu, ____________________________________, RG ____________________, 
CPF __________________, concordo em participar do presente estudo. Fui 
devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os procedimentos nela 
envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento. E, estou ciente que não terei direito a remuneração. 

 
 
 

______________, ____ de ___________de 2009. 
 
 
Nome: ________________________________________ 
 
Assinatura (de acordo): ___________________________ 
 
Telefone para contato: ____________________________ 
 


