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RESUMO 

A educação ambiental (EA) vem sendo pensada e adotada desde a década de 70 por 

programas e organismos da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, a partir 

da Rio+10, o termo educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) passou a ser 

incluído nos documentos oficiais e órgãos de fomento à formação de capacidades na 

educação pela ONU, entendendo-se o termo educação para o desenvolvimento 

sustentável como um desdobramento da educação ambiental. Atualmente, na 

literatura acadêmica especializada e em cursos de educação superior, encontram-se 

diferentes conceitos, definições e práticas em EA e EDS, o que nos leva a confusões 

ao tratarmos de conteúdos curriculares, seja em componentes na forma de disciplinas 

ou em temas transversais aos currículos. Portanto, a organização e representação das 

informações referentes a esses temas tornam-se de grande importância para uma 

melhor compreensão e para diminuir a confusão existente sobre seus entendimentos, 

assim como para possibilitar a recuperação da informação pertinente a esses temas.  

O presente estudo tem como objetivo propor, testar e trazer recomendações visando a 

construção de um modelo de classificação de conteúdos no campo da educação para 

o desenvolvimento sustentável, o qual possa ser aplicável para a elaboração e 

recuperação de informação acerca de ementas em componentes curriculares de 

ensino de graduação.  A metodologia adotada divide-se em três etapas.  Com base no 

referencial teórico, foi elaborado, por método dedutivo, um modelo de classificação 

sobre o domínio da EDS. Para sua aplicação ao caso de cursos presenciais de 

Graduação na Uff, no universo dos conteúdos curriculares ofertados entre 2011.2 e 

2016.2, foi dimensionada uma amostra a partir do critério de filtragem de seleção de 

disciplinas que apresentassem os termos ‘ambient’, ‘sustent’, ‘ética’, ‘cidadania’ ou 

‘responsabilidade social’ no título ou na ementa da disciplina, encontrando-se 758 

registros de distintas disciplinas. Para o foco em educação para o desenvolvimento 

sustentável nessa amostra, para fins de teste do modelo de classificação de 

conteúdos proposto, foi realizada a sua aplicação em conteúdos curriculares que 

tivessem o termo ‘desenvolvimento sustentável’ em seus títulos, resultando em um 

total de 5 conteúdos curriculares.  Os resultados da aplicação do modelo de 

classificação de conteúdos em educação para o desenvolvimento sustentável mostram 

que as ementas encontradas não estão cobrindo os conceitos do domínio de 

educação para o desenvolvimento sustentável incluídos no modelo proposto.  E que 

há diversidade, falta de clareza e consistência na redação das ementas dos conteúdos 

curriculares. Recomendações são feitas no sentido de parâmetros para a redação de 

ementas, articulação dos conteúdos curriculares em educação para o desenvolvimento 

sustentável e sugestões para futuros estudos. 

Palavras-chave: educação ambiental; educação para o desenvolvimento sustentável; 
educação superior; ensino de graduação; representação da informação. 

  



 

 

ABSTRACT 

Environmental Education (EE) has been subject to public debate, investigation and 
adoption by United Nations (UN) programs and agencies since early 70’s.  Although, 
from the Rio+10, the term education for sustainable development (ESD) began to be 
included in the official UN documents and agencies concerning development of 
education capacities, understanding the term ‘education for sustainable development’ 
as an outcome of environmental education oriented specifically to the implementation 
of sustainable development agendas. Nowadays, different concepts, definitions and 
practices on EE an ESD can be found in specialized academic literature and in higher 
education institutions and courses, resulting in confusion when dealing with curricular 
contents, either in courses components or in cross-curricular themes.  Therefore, the 
organization and representation of the information related to these themes become of 
high importance to a better comprehension and to decrease the confusion about their 
understanding, as well as to enable the recovery of the information related to these 
themes. The present study has the goal to propose, test and bring recommendations 
aiming the construction of a classification model for contents in the field of education 
for sustainable development, where it could be applicable for elaboration and recovery 
of information about graduation course syllabus. The methodology was divided in three 
steps. Based on the literature review, a classification model about ESD was elaborated 
adopting a deductive method. For its application to analyse the contents of course 
modules offered in face-to-face undergraduate courses at Universidade Federal 
Fluminense (Uff), within the universe of the contents offered between 2011.2 to 2016.2, 
a sample was dimensioned  based on a multicriteria filter, selecting those course 
modules that show, either in the title or in the syllabus text,  the terms ‘ambient’, 
‘sustent’, ‘etica’, ‘cidadania’ or ‘responsabilidade social’, resulting on 758 records in 
different courses. To focus more specifically on those related to ESD within the sample, 
a second round of filtering was adopted for testing the method for content classification 
to only those course modules that have the term ‘desenvolvimento sustentável’ in their 
title, resulting on a total of 5 curricular contents. The results of the application of the 
classification model of ESD showed that the syllabus offered at Uff during the period of 
2011.2 to 2016.2 did not cover the range of concepts within education for sustainable 
development adopted in the proposed model.  Diversity, lack of clarity and consistency 
in the construction of the syllabus of curricular contents were also revealed in the 
results. Recommendations are presented for Uff, including the need for quality 
parameters in writing  course contents syllabus as well as articulation and 
complementarity of the curricular contents about education for sustainable 
development.  Some recommendations are also made for future studies. 

Keywords: Environmental Education; Education for the sustainable development; 

Higher education; Undergraduate courses; Information representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Definições que explicitem de forma operacional, para fins de implementação e 

observação, os conceitos acerca de desenvolvimento sustentável e educação ambiental 

vem sendo construídas ao longo de décadas, especialmente como desdobramentos 

articulados globalmente e liderados pela Organização das Nações Unidas – ONU, a partir da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como 

Conferência de Estocolmo, realizada em 1972.  

Especificamente quanto ao desenvolvimento sustentável, a partir de negociações 

diplomáticas visando sua incorporação em documentos de políticas globais, tais como os 

aprovados nas três conferências internacionais intituladas Rio-92, Rio+10 e Rio+20, passou 

a ser uma expressão de reconhecimento global e tema em estudos quanto à sua 

conceituação, implementação e observação. O auge para a legitimação da expressão 

‘desenvolvimento sustentável’ no status de política global de desenvolvimento para todas as 

nações foi confirmado em setembro de 2015 com a aprovação, por unanimidade, da 

‘Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Transformando nosso Mundo’ pela 

Assembleia Geral da ONU.  

Na atual Agenda 2030, estão declarados princípios, objetivos, metas, meios de 

implementação e, em fase de elaboração em 2016 e 2017, serão incluídos indicadores para 

acompanhamento da implementação do desenvolvimento sustentável nas nações 

vinculadas à ONU.  Trata-se de uma agenda universal para todas as nações, não apenas 

para aquelas que possam ser consideradas em desenvolvimento ou menos desenvolvidas.   

Entretanto, o desenvolvimento sustentável ainda não é uma expressão da realidade 

material coletiva no cotidiano imediato.  É sim já parte da linguagem em textos oficiais, 

jurídicos, políticas empresariais, projetos pedagógicos, conteúdos curriculares, mas a sua 

realização efetiva ainda é um processo de avanços e retrocessos, acordos e disputas de 

sentidos, significados e intenções, observando-se planos e projetos por vezes indo de 

encontro a práticas dissonantes do ‘sustentável’. 

Quanto à educação ambiental, desde a década de 70 já vem sendo pensada, 

adotada em políticas de várias nações e fomentada com recursos para capacitação e 
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produção de material didático e instrucional por organismos e programas da ONU, 

especialmente a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - UNEP.   A educação 

ambiental é parte de conteúdo em legislação e normas na forma de políticas nacionais, 

planos, diretrizes curriculares nacionais, projetos político-pedagógicos, projetos pedagógicos 

de cursos e sendo parte de conteúdos curriculares na educação infantil, básica e superior.   

Entretanto, nem sempre a educação ambiental é reconhecida de forma explícita na 

formação dos docentes, encontrando-se a educação ambiental muitas vezes ausente em 

seus respectivos históricos escolares e títulos de graduação e pós-graduação.  Nos 

currículos, espera-se, a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação 

ambiental, que esteja presente de forma transversal aos conteúdos curriculares, mas é 

frequente a situação de ser localizada de forma deslocada a um ou alguns componentes 

curriculares e não incorporada pelos demais componentes. 

Por outro lado, na escala global e de forma descontínua ao percurso dos esforços 

de décadas em torno da educação ambiental no âmbito da ONU, adotou-se, a partir da 

Rio+10, em 2002, em Johannesburg, nos documentos oficiais uma expressão mais 

pragmática e convergente com o sentido de desenvolvimento sustentável vigente na Agenda 

21 aprovada na Rio-92, qual seja: ‘educação para o desenvolvimento sustentável’.   

E a partir de 2005, como uma nova trajetória internacional em prol da educação 

para o desenvolvimento sustentável, ainda se mantendo, em paralelo, políticas globais, 

nacionais e capacitações para a educação ambiental, aprovou a ONU a declaração da 

Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável para o 

período de 2005 a 2014.  Para aquela década, a UNESCO e a UNEP mantiveram-se como 

gestores e apoiadores da formação de capacidades e de produção de documentos 

orientadores sobre educação para o desenvolvimento sustentável aos países-membros e 

organizações da sociedade envolvidas na sua implementação.   

E mais recentemente, em 2016, há uma área no website da UNESCO dedicada a 

orientações sobre educação para o desenvolvimento sustentável na forma de um Programa 

de Ação Global sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, o qual vem 

prosseguir na adoção da expressão ‘educação para o desenvolvimento sustentável’ e na 

direção de sua difusão e de formação de capacidades nesse campo de forma alinhada com 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, assim sendo apresentado: 
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“O Programa de Ação Global (GAP) sobre Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (EDS) procura gerar e ampliar as ações 
concretas em matéria de EDS. Destina-se a contribuir substancialmente 
para a agenda pós-2015. O GAP dá continuidade à Década das Nações 
Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014)1.” 
(Nações Unidas, 2014, p. 1-2) 

Sem haver muita clareza nos documentos oficiais sobre o quanto a 

educação para o desenvolvimento sustentável se aproximava ou se distanciava ou 

se complementava com a educação ambiental, é possível interpretar a educação 

para o desenvolvimento sustentável como emergente a partir do campo da 

educação ambiental, como algo mais pragmático e orientado para convergir 

conteúdos, práticas e formação de capacidades diante de objetivos e metas de 

agendas globais orientadas para o desenvolvimento sustentável.  

Diante do exposto, no cotidiano, nos meios de comunicação, em 

organizações públicas e privadas e nas instituições de educação, é possível 

encontrar difusão e, possivelmente, confusão na interpretação sobre educação 

ambiental, desenvolvimento sustentável e educação para o desenvolvimento 

sustentável, o que pode ser objeto de dissonância em ações e propostas, não só de 

educadores ambientais, mas também dos diversos atores da sociedade em geral.  

Levanta-se, então, uma questão a ser investigada nesse estudo para o 

campo do ensino de graduação em instituições de educação superior: Quais são os 

conteúdos a serem parte do campo da educação para o desenvolvimento 

sustentável e como estão ou não presentes em ementas de componentes 

curriculares em ensino de graduação? 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor, testar e trazer recomendações 

visando a construção de um modelo de classificação de conteúdos no campo da 

                                                

1 Tradução livre do original em inglês publicado em https://en.unesco.org/gap, área dedicada no 
website da UNESCO para o Programa de Ação Global (GAP) sobre Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (EDS): “The Global Action Programme (GAP) on Education for 
Sustainable Development (ESD) seeks to generate and scale-up concrete actions in ESD. It is 
intended to make a substantial contribution to the post-2015 agenda. The GAP is the follow up to the 
United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014).” 

https://en.unesco.org/gap
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educação para o desenvolvimento sustentável, o qual possa ser aplicável para a 

elaboração e recuperação de informação acerca de ementas em componentes 

curriculares de ensino de graduação.  

Os objetivos específicos do estudo podem ser assim sequenciados:  

1. Operacionalizar o conceito de educação para o desenvolvimento 

sustentável, a partir de referencial teórico; 

2. Construir um modelo de classificação de conteúdos em ementas de 

componentes curriculares em ensino de graduação, adotando-se um método 

dedutivo e com base no referencial teórico;  

3. Selecionar os componentes curriculares de cursos de graduação 

presenciais na Universidade Federal Fluminense que contemplem a 

educação para o desenvolvimento sustentável, com base no modelo 

proposto; 

4. Elaborar um roteiro de técnica para análise de conteúdo de 

componentes curriculares para fins de teste e revisão do modelo proposto; 

5. Recomendar estudos e aplicações de um modelo conteúdos no campo 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

1.3 Justificativa 

Como mencionado anteriormente, entre 2005 e 2014 iniciou-se uma nova 

trajetória visando à disseminação da educação para o desenvolvimento sustentável, 

com a Declaração da Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável. O objetivo desta década era a produção de documentos e formação de 

capacidades em paralelo com políticas públicas que orientassem sobre a educação 

para o desenvolvimento sustentável.   

O Programa de Ação Global em Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (GAP-EDS) foi elaborado e aprovado na Unesco e oficialmente 

reconhecido em resolução pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2014 e 

publicado em janeiro de 2015 como comunicado oficial, citando-se aqui uma 

tradução livre do original, como a seguir (Nações Unidas, 2014, p. 1-2): 
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“Recordando a sua resolução 65/163, de 20 de dezembro de 2010, e 
resoluções sobre a Década das Nações Unidas da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável; 

Recordando também que, na Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, realizada no Brasil de 20 a 22 de junho de 
2012, os Chefes de Estado e de Governo e representantes de alto nível 
decidiram promover a educação para o desenvolvimento sustentável e 
integrar mais ativamente o desenvolvimento sustentável para além da 
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 

Considerando a organização pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura da Conferência Mundial sobre Educação 
para a Desenvolvimento em Aichi-Nagoya, Japão, de 10 a 12 de novembro 
de 2014, Governo do Japão. 

1.  a adoção do Programa de Ação Global sobre a Educação para a 
Desenvolvimento Sustentável, como um desdobramento da Década das 
Nações Unidas para a Desenvolvimento Sustentável para além de 2014, 
como aprovado pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura em sua 37ª sessão e comunicado 
pelo Secretário-Geral da ONU; 

2. Convida os Governos a tomarem medidas para implementar o Programa 
de Ação Global; 

3. Convida a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura, como a agência líder para a educação para o desenvolvimento 
sustentável, a continuar a prover coordenação para a implementação do 
Programa de Ação Global, em cooperação com governos, organizações das 
Nações Unidas, fundos e programas, organizações não-governamentais e 
outras partes interessadas; 

4. Solicita ao Secretário-Geral que inclua a Conferência Mundial sobre 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável na revisão da 
implementação da Década da Educação para o Desenvolvimento. ” (Nações 
Unidas, 2014, p. 1-2) 

Assim, o GAG-EDS é entendido como uma contribuição concreta e possível 

para a implementação da Agenda pós 2015 por meio de políticas de educação para 

o desenvolvimento sustentável de forma coletiva pelo Estado e as instituições e 

organizações na sociedade. Este programa mantém a concepção da Década para o 

Desenvolvimento Sustentável de que todos têm a oportunidade de se beneficiar com 

a educação, e aprender com os valores, estilos de vida e comportamentos 

necessários para um futuro sustentável e para transformações sociais positivas2. 

                                                

2 Tradução livre do documento original em inglês publicado pela UNESCO “Roadmap for 
Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development” de 2014: “a 
world where everybody has the opportunity to benefit from education and learn the values, behaviour 
and lifestyles required for a sustainable future and for positive societal transformation”. 
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Além disso, um dos objetivos do programa é o fortalecimento da educação e 

aprendizado em todas as agendas, programas e atividades que promovam o 

desenvolvimento sustentável.   

Tendo como base, os objetivos e concepções do GAP-EDS e da Década 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, o presente trabalho de 

conclusão de curso justifica-se nesse contexto por meio da proposta de construção 

de um modelo de classificação de conteúdos no campo da educação para o 

desenvolvimento sustentável.  Tal classificação visa sua aplicação para fins de 

conhecer o que vem sendo ou não, sendo oferecido em conteúdos curriculares, 

assim como, orientar sobre o escopo de conteúdos da educação para o 

desenvolvimento sustentável. 

1.4 Metodologia 

1.4.1 Classificação e escopo da pesquisa 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, a 

pesquisa pode ser classificada quanto aos seus fins como exploratória, 

metodológica e descritiva. Exploratória, pois parte da pesquisa tem a finalidade de 

proporcionar mais informações sobre o assunto investigado, traçando seu 

delineamento e novos enfoques para as questões levantadas (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  Metodológica, pois está focalizando a proposição e teste 

preliminar de um método de classificação de conteúdo acerca de educação para o 

desenvolvimento sustentável em ementas de componentes curriculares. Por sua 

vez, descritiva, pois parte da pesquisa tem como propósito registrar, analisar e 

descrever fatos sem que haja interferência do pesquisador em sua dinâmica.  

Quantos aos meios, adota-se o método de pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental.  Os documentos de estudo são os registros oficiais de ementas de 

componentes curriculares de cursos presenciais de graduação em instituição federal 

de educação superior, visto que, para fins de teste do modelo de classificação de 
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conteúdo em educação para o desenvolvimento sustentável, focalizou-se o caso de 

uma instituição federal de educação superior, a qual foi selecionada por critério de 

proximidade e acessibilidade aos dados documentais, que é a Universidade Federal 

Fluminense (Uff).  O estudo foi realizado durante o ano de 2016. 

1.4.2 Universo e amostra 

Como universo de estudo para a pesquisa documental na Uff, estão os 

componentes curriculares dos cursos de graduação presenciais oferecidos em todos 

os Campi da Uff pertinentes aos temas de educação ambiental, educação ética, 

educação para a cidadania, educação para a responsabilidade social e educação 

para o desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade. 

Como critério de amostra dos componentes curriculares nesse universo, 

adota-se nesse estudo: 

 Um recorte temporal quanto aos componentes curriculares oferecidos 

nos semestres de 2011.2 a 2016.2, excluindo-se os que não estiverem mais 

em vigor nas versões atuais dos currículos; e  

 Dentro do contexto dessa amostra, um segundo recorte temático 

focalizando apenas os componentes curriculares já ofertados entre 2011.2 e 

2016.2 que explicitamente adotem o termo ‘desenvolvimento sustentável’, 

seja no título, seja na ementa.3  

1.4.3 Procedimentos de coleta e tratamento de dados 

Os critérios para a coleta dos registros de ementas a serem objeto de 

aplicação do modelo de classificação de conteúdo de educação para o 

desenvolvimento sustentável foram encaminhados para a Coordenadoria de Apoio 

ao Ensino de Graduação – Caeg que nos autorizou a solicitar, em vista dos objetivos 

                                                

3 Ver Apêndice 2, com a lista dos 27 registros contendo o termo ‘desenvolvimento sustentável’ no 
título ou na ementa, sendo que desses, apenas cinco incluíam ‘desenvolvimento sustentável’ no título 
do componente curricular. 
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do estudo, os dados ao setor da Superintendência de Tecnologia de Informação – 

STI que é responsável pela gestão do sistema acadêmico e de quadro de horários.   

Os critérios para seleção na oferta de 2011.2 a 2016.2 em cursos 

presenciais de graduação na Uff foram a presença de um ou mais dos seguintes 

termos no título ou na ementa das disciplinas: ‘etica’; ‘cidadania’; ‘responsabilidade 

social’; ‘sustent’; ou ‘ambient’.  Oferecidos nos semestres de 2011.2 a 2016.2 em 

todos os Campi da Uff, pertinentes aos temas de educação ambiental, educação 

ética, educação para a cidadania, educação para a responsabilidade social e 

educação para o desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade4.   

O modelo de classificação de conteúdo relacionados a educação para o 

desenvolvimento sustentável elaborado a partir do referencial teórico foi testado nos 

registros selecionados para o foco desse estudo, adotando-se uma análise 

qualitativa com técnica de análise de conteúdo em forma textual, elaborada pela 

autora. Prodanov e Freitas (2013) descrevem a análise qualitativa como uma relação 

dinâmica entre o mundo real e seus atores, onde a subjetividade dos atores e o 

mundo objetivo não podem ser interpretados em números. 

A técnica de análise de conteúdo das ementas para fins de aplicação e teste 

do modelo de classificação de conteúdo de educação para o desenvolvimento 

sustentável foi elaborada durante este estudo.  Será explanada no capítulo de 

Resultados, ilustrando-se para um caso real de ementa. 

  

                                                

4 Ver Apêndice 1, com a lista de código, título e ementa de cada um dos registros da amostra, 
ordenados por código da componente curricular e classificados quanto aos termos de busca no 
sistema acadêmico de oferta de disciplinas no período de 2011.2 a 2016.2. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico apresenta uma breve revisão da literatura sobre os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento sustentável.  A partir de tais referências, buscou-

se posicionar o campo da educação para o desenvolvimento sustentável quanto ao 

seu escopo e a sua distinção ou não em relação à educação ambiental e educação 

para sustentabilidade. 

Considerando-se o foco desse estudo no campo da educação para o 

desenvolvimento sustentável, o referencial teórico considerou, adicionalmente, 

marcos teóricos em representação da informação, visando propor um modelo de 

classificação de conteúdos nesse campo. 

Com base no referencial teórico, apresenta-se, então, o modelo de 

classificação gerado a partir do referencial teórico, o qual foi aplicado para o caso de 

ementas de componentes curriculares em cursos presenciais de graduação na Uff, 

apresentado no capítulo de Resultados. 

2.1 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

Discernir entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é ainda 

questão em discussão e, por vezes, apresenta-se em mistura ou recombinação de 

sentidos entre desenvolvimento e sustentabilidade.   

A Conferencia de Estocolmo foi uma das pioneiras a fundamentar a 

consideração da inter-relação entre sociedade, economia e o meio ambiente. 

Eventualmente, por ser uma conferência pioneira, alguns de seus princípios ainda 

apresentam dualismos entre crescimento e desenvolvimento. Como por exemplo, o 

Princípio 11 propõe que as políticas ambientais sejam voltadas para aumentar o 

potencial de crescimento dos países em desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1972).  Há que se distinguir crescimento e desenvolvimento, 

onde o primeiro é baseado na expansão e o segundo como a realização de um 

potencial.  
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Segundo Barbieri e Silva (2011), crescimento é entendido como aumento da 

riqueza de uma nação, enquanto desenvolvimento é entendido como uma mudança 

na qualidade de vida da população. Desta forma, o desenvolvimento sustentável não 

pode ser medido ou caracterizado pelo crescimento, muitas vezes medido pelo PIB, 

pois não assegura o fim da desigualdade, pobreza e degradação do meio ambiente. 

Barbieri e Silva (2011) discorrem, inclusive, sobre os conceitos, significados e 

interpretações do desenvolvimento sustentável como sustentar o crescimento e sua 

diferença quanto ao desenvolvimento sustentável como alcançar os objetivos 

tradicionais de desenvolvimento acrescido da sustentabilidade ecológica. 

Sartori, Latrônico e Campos (2014) apontam que as discussões e interesses 

atuais voltados para a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

desmembram-se em diversas abordagens. Mencionam que as abordagens para 

sustentabilidade estão diretamente vinculadas ao campo em que são aplicadas: 

sustentabilidade econômica, sustentabilidade estrutural, sustentabilidade social, 

sustentabilidade ecológica, entre outras. Explicam, dessa forma, que a crescente 

diversidade de interpretações referentes à sustentabilidade resulta da apropriação 

do termo por interesses e necessidades de diferentes grupos, adotando significados 

e práticas que representam sua maneira direcionada a interpretar sustentabilidade.  

A título de ilustração de interesses e necessidades de diferentes grupos, 

está o pioneiro termo triple bottom line, criado por Elkington em 1994, que declara a 

sustentabilidade como o equilíbrio entre três pilares: econômico, social e ambiental. 

Este tripé para a sustentabilidade impulsionou a elaboração de critérios e métricas 

para uso em demonstrativos contábeis para avaliação do desempenho da empresa 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014).   

A adoção exclusiva de dimensões social, econômica e ambiental, inclusive 

para o desenvolvimento sustentável, reduz a compreensão dos caminhos e 

processos políticos, culturais, jurídicos e tecnológicos que fazem parte da 

construção das condições e capacidades para uma sustentabilidade. 

Em contraste com a visão do Triple Bottom Line, Leal Filho; Manolas e Pace 

(2015, p.122-123) mencionam a existência de outros pilares que precisariam de sua 
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inclusão para compreensão dos processos de desenvolvimento sustentável, tais 

como: 

 Pilar da diversidade cultural: Baseia-se na diversidade cultural e na 

identidade cultural. Assegurando a representação e expressão cultural de 

todos os atores sociais, respeitando e conservando a história, memória e 

individualidade referentes aos povos e comunidades.  

 Pilar institucional: A participação da sociedade é considerada como 

peça fundamental para tomada de decisões relacionadas ao bem comum, o 

que é de todos. Portanto, é relativa à todas as dimensões, baseando a 

participação e o controle sobre as decisões e mudanças, estabelecendo um 

processo político democrático para uma boa governança. Conduz, desse 

modo, políticas públicas, planos e programas coerentes às necessidades da 

sociedade em integração com todas as dimensões.  

 Pilar espiritual: Visto como o antídoto necessário para neutralizar os 

impactos negativos do paradigma econômico dominante que valoriza o lucro 

mais que a vida. A razão para este domínio só foi possível por causa de uma 

falta de quaisquer orientações morais ou espirituais, considerando-se esse 

pilar espiritual como pertinente para a internalização dos valores que 

promovam e induzam ações para o desenvolvimento sustentável.  

No âmbito do pilar institucional, inclui-se o tema da governança enquanto 

processo de consulta e decisão sobre planejamento e implementação do 

desenvolvimento sustentável.  Cooperação e participação social são parte do 

conceito de governança, modulando a sua qualidade em processos e resultados de 

governança. 

A cooperação entre agentes sociais, econômicos e políticos em prol do 

desenvolvimento sustentável vem sendo fator recorrente quando se trata dos 

caminhos de sua implementação.  E quanto, quando e como é realizada a 

participação social de tais agentes em ambientes e processos de decisão, visando a 
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reflexão sobre escolhas em políticas, recursos, conhecimentos, tecnologias e formas 

de acompanhamento de processos e resultados em desenvolvimento sustentável.   

Segundo Veiga (2014, p.19) o âmago da sustentabilidade está baseado em 

uma visão dinâmica mundial que engloba adaptações e transformações e, nesse 

sentido, afirma a importância de um mútuo avanço de discussões e entendimento 

sobre uma governança global com participação social ampla e sobre as condições 

para se estabelecer uma relação de cooperação efetiva entre seus diferentes atores. 

Quanto à cooperação, Veiga (2014) utiliza-se das reflexões de Axelrod (1984 

e 20105 apud VEIGA, 2014) para discutir a necessidade de cooperação entre 

sociedade, mercado, Estado e empresas. Em sua obra, foram definidos dois fatores 

importantes que se geram a cooperação: o nepotismo, no sentido de cooperação por 

imposição; e a reciprocidade. Pela reciprocidade, encaminha-se para um padrão 

comportamental dependente das ações dos atores envolvidos, onde há uma 

resposta positiva para ações positivas ou reações negativas para movimentos 

negativos.  

Três modalidades de cooperação são propostas por Axelrod: ‘Toma-la-da-

cá’ ocorrendo a relação onde as trocas de interesses são equilibradas de maneira 

positiva. Ambos os atores se beneficiam com a troca, não havendo movimentos ou 

reações negativas; ‘Toma-la-da-cá generoso’ onde uma falta ou falha de um dos 

atores pode resultar em uma segunda chance, determinado como a origem evolutiva 

do perdão e por fim ‘Win-Stay, Lose-Shift’ quando um dos atores muda sua atitude 

anterior ao notar movimentos negativos do outro agente, porém a relação é 

retomada após se reestabelecer o equilíbrio positivo das trocas. Por sua vez, há 

outra modalidade de cooperação, abordada por Veiga (2014), chamada de 

reciprocidade indireta baseada na reputação, em que os atores são motivados a 

partir de ações anteriores de terceiros, assegurando a cooperação à medida que 

houver a possibilidade de outros atores conhecerem tal reputação. 

                                                

5   AXELROD, R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984.  

     AXELROD, R. A evolução da cooperação. São Paulo: Leopardo, 2010   
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Quanto à participação social no contexto da dimensão político-democrática 

nas teorias de desenvolvimento sustentável, em uma de suas obras, Frey (2001) 

apresenta quatro diferentes abordagens na literatura. A primeira abordagem 

elencada é o liberalismo, onde a racionalidade é o pilar da sociedade e as escolhas 

individuais estão diretamente ligadas ao interesse coletivo. Esta abordagem não 

considera a intervenção do Estado em nenhum nível. A subsequente abordagem é o 

liberalismo progressivo, onde as escolhas individuais não bastariam para reconhecer 

os benefícios e os ônus das questões e decisões de bens comuns e bens difusos do 

meio ambiente em médio e longo prazos.  Haveria, então, no liberalismo 

progressivo, o reconhecimento da necessidade de intervenções e regulação pelo 

Estado para que ocorra uma orientação sobre a apropriação dos custos ambientais e 

de garantias para a proteção ambiental da natureza. 

Adicionalmente, Frey (2001) salienta a abordagem tecnocrata, onde o 

desenvolvimento sustentável requer capacidade técnica e modelos adotados para 

aprimorar o processo de seu planejamento, acompanhamento e avaliação. A 

participação, nessa abordagem tecnocrata, é restrita aos que tenham tais 

capacidades para opinar e executar os requisitos em técnicas e modelos de 

planejamento do desenvolvimento sustentável. Por fim, há a abordagem político-

democrática voltada para o desenvolvimento sustentável. Esta abordagem adota a 

participação de todos os atores sociais para exercer transformações e intervenções 

junto ao Estado. Porém, essa visão tem suas lacunas, pois para que esta interação 

Estado e participação social funcione, é preciso de uma governança democrática 

participativa onde não tenha apropriações e monopólio de espaços públicos 

inadequadamente. Para uma governança democrática necessita-se de 

transparência, controle social, participação social e educação para que haja 

transformação.  

Na comparação entre a abordagem tecnocrata e a político-democrática, 

nota-se que, na primeira, a população é vista como inapta para decidir questões do 

planejamento, deixando-o apenas para atores que possuam acesso à informação e 

capacitação. Desta forma, há uma tendência à uma participação social controlada. 

Em contrapartida, a visão político-democrática centra a participação social como 
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peça fundamental para que ocorra a transformação nas políticas públicas orientadas 

para o desenvolvimento sustentável e, assim, a necessidade da população é que 

conduz o planejamento (FREY, 2001, p.13).  

Governança democrática volta-se para a questão da confiança mencionada 

anteriormente. Políticas adotadas apenas em escala global não são suficientes para 

provocar confiança entre Estado, empresa e população. Portanto, para alcançar 

esse objetivo é preciso adotar ações coletivas transparentes.  

Veiga (2014) com base nos estudos da Economista Elinor Ostrom, 

ganhadora de Prêmio Nobel de Economia em 2009, indica que o desenvolvimento 

sustentável só seria possível com abordagens policêntricas para governança, 

articulando-se vários níveis, local, nacional, regional e global, com a participação e 

controle social: 

“[...] o grande trunfo dessa abordagem policêntrica é o estímulo a esforços 

experimentais em vários níveis, que levam ao desenvolvimento de métodos 

para a avaliação dos custos e benefícios das estratégias específicas 

adotadas em um tipo de ecossistema, e compará-los com os resultados 

obtidos em outros. ” (VEIGA, 2014, p. 16).  

Com base no referencial teórico até aqui exposto sobre desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade, esse estudo considera insuficiente adotar o triple 

bottom line para o escopo do conceito sobre desenvolvimento sustentável.  

Para maior reflexão sobre tal escopo, a seguir apresenta-se uma revisão da 

literatura consultada para a compreensão da distinção entre educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento sustentável, visando considerar se um é parte do 

outro, se são distintos e não complementares ou se são distintos, mas 

complementares. 

2.2 Educação ambiental 

A educação é uma prática social e evidencia o modo como a sociedade se 

comporta, suas organizações e interações. Portanto, expressa a relação entre 

homem e natureza ao mesmo tempo em que manifesta reflexões sobre a realidade, 
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sempre adotando processos críticos, transformadores com conscientização coletiva 

e ações políticas (LOUREIRO, 2012).  

Sobre o termo ambiental, Sauvé (1997) discorre seis concepções 

paradigmáticas sobre o ambiente e a influência das mesmas nas abordagens 

pedagógicas. A concepções paradigmáticas são elencadas em: 

 Ambiente como natureza: apresenta uma visão puramente “ecológica”, 

sendo considerado como ambiente puro e original. As abordagens 

pedagógicas podem incluir estratégias de emersão na natureza, ou enfoques 

experimentais que permita a interação com o meio. Esta visão considera o 

ambiente como algo à ser apreciado, respeitado e preservado (SAUVÉ, 

1997). 

 Ambiente como um recurso: apresenta uma visão de que o ambiente é 

uma herança que mantém e equilibra a qualidade de vida, considerando-o 

como um recurso limitado, o qual deve-se gerenciar seguindo os princípios do 

Desenvolvimento Sustentável. Esta concepção mostra o discurso de herança 

para gerações futuras, e exercícios e experiências de auditorias são 

considerados como práticas pedagógicas a serem adotadas. Nesta visão 

considera-se o ambiente como algo para ser gerenciado (SAUVÉ, 1997). 

 Ambiente como um problema: apresenta uma visão de que o ambiente 

está ameaçado por ações humanas, e que se deve incentivar a preservação. 

Deste modo, as estratégias pedagógicas abordadas por esta concepção são 

atividades que desenvolvam e auxiliem na resolução de problemas, 

instigando a identificar, analisar e diagnosticar problemas, assim como 

apresentar soluções para os mesmos. Esta visão enxerga o ambiente como 

um problema para ser resolvido (SAUVÉ, 1997). 

 Ambiente como um lugar para se viver: apresenta uma visão de 

ambiente como cotidiano, definido pelo ser humano, seus aspectos 

socioculturais e tecnológicos. As práticas pedagógicas adotadas por esta 

concepção propõem a transformação pessoal e a convivência harmoniosa 
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com o meio. Nesta visão, o ambiente é considerado como algo para se 

conhecer e aprender sobre, assim como para planejar e cuidar (SAUVÉ, 

1997). 

 Ambiente como biosfera: apresenta uma visão baseada na teoria de 

“GAIA”, apresentada por Lovelock6. Esta concepção traz uma abordagem de 

que o mundo é baseado em uma interdependência entre seres vivos e 

inanimados e que precisa da consciência e entrega humana. As abordagens 

pedagógicas focam na compreensão das diversas dimensões do mundo, 

estimulando a participação. Esta visão entende o ambiente como algo que 

devemos viver juntos, no futuro (SAUVÉ, 1997). 

 Ambiente como projeto comunitário: apresenta o ambiente como uma 

coletividade humana, sendo um lugar político, coletivo e centro de análises 

críticas, e entende como necessário o envolvimento individual e coletivo. 

Deste modo, as práticas pedagógicas adotadas por esta concepção visam o 

envolvimento de todos os membros da comunidade para que discutam as 

questões e problemas ambientais pertinentes aos interesses conjuntos. Nesta 

visão, o ambiente é enxergado como um projeto onde todos são envolvidos 

(SAUVÉ, 1997). 

Porém, vale ressaltar a importância da conexão e interação das seis 

concepções, para que as práticas de educação ambiental sejam válidas e eficazes. 

A adoção de apenas uma dessas visões torna as práticas isoladas e limitadas, não 

abrangendo a visão total do que é o ambiente.  

Loureiro (2012, P.102) elenca procedimentos que levem os educadores e 

educandos a: conhecer e reconhecer a realidade, adotando processos de 

                                                

6 [...] A primeira vez que Lovelock expôs essa teoria foi em 1972, em uma nota na revista Atmospheric 
Environment, com o título “Gaia vista através da atmosfera”. [...][...] O ponto chave da hipótese Gaia é 
que esta prevê que o clima e a composição química da Terra são mantidos em equilíbrio. Nosso 
planeta age como um sistema que se autorregula, sendo estabilizado por mecanismos físicos, 
químicos, geológicos e biológicos que interagem para manter o que podemos chamar de 
homeostasia. Assim, precisamos ver o planeta Terra como uma entidade complexa envolvendo a 
biosfera terrestre, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Através de Gaia, a Terra mantém um 
equilíbrio com condições relativamente constantes.[...] (CRUZ; BORBA; ABREU, 2005) 
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sistematização, reflexão e ações; articular diversos saberes para buscar possíveis 

soluções para os problemas; compreender o ambiente como um todo, em sua 

complexidade e totalidade; e assegurar e enriquecer as ações coletivas e 

organizadas.  

A formação crítica da sociedade refere-se aos processos educativos que 

geram reflexões voltadas para ações transformadoras contrapondo as relações 

sociais dominadoras de uma educação tradicional. Vale esclarecer o significado da 

expressão ‘transformar’. Loureiro (2006) explica que o conceito de transformar 

muitas vezes é impreciso e acaba sendo confundido com dominar.  Enquanto que é 

mútua a interação para transformar o mundo e ser transformado por ele, dominar é a 

intervenção para dominar ou atuar para subjugar a natureza.    

Nesse sentido de ‘transformar’ e não de ‘dominar’, para exercer educação 

ambiental é preciso abandonar os conceitos de que o educador é a fonte de 

conhecimento e o educando apenas é um receptáculo. O educando é protagonista 

de sua própria educação, com suas singularidades, cultura e história. Loureiro 

(2012) ressalta que a educação é feita por atores, todos sendo sujeitos de seus 

processos educacionais, com suas identidades e individualidades respeitadas, 

podendo deste modo enxergar e construir seu próprio conhecimento baseado na sua 

própria realidade. Nesse sentido de formar capacidades para transformar, a 

Declaração de Tessalonik, aprovada em 1997, ressalta a importância da formação 

de educadores, produção de material didático e encontros de menor escala para 

poder realizar a troca de experiências e realidades entre os educadores, além de 

basear seus conceitos em diversidade cultural, participação e práticas 

interdisciplinares (LOUREIRO, 2012).  

Loureiro (2012) destaca o entendimento das categorias-chave da EA como 

sendo conscientizar, emancipar e exercer a cidadania. Loureiro et al. (2009) elabora 

o processo de conscientização como um comprometimento com a transformação de 

uma sociedade injusta e desigual. Ressalta a compreensão de uma educação que 

seja politicamente transformadora, diferente da educação tradicional onde se 

apresentam características dominantes sobre a população. Para Loureiro (2012), a 

educação é emancipatória e deve instrumentalizar o indivíduo e prepará-lo para que 
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o mesmo seja capaz de escolher livremente os caminhos que deve seguir em 

sociedade e em equilíbrio com a natureza.  Educação ambiental também é 

educação para cidadania, resultando em sujeitos cidadãos e enfrentando o desafio 

de fortalecer a cidadania de todos, não apenas à uma parte da população que 

possua privilégios, tornando cada ator social capaz de exercer seus direitos e 

deveres, transformando a realidade ao seu redor e sua qualidade de vida. A 

cidadania está ligada com coletividade e a identidade coletiva.  

A educação ambiental refere-se a uma forma diferente de enxergar e lidar 

com a relação humanidade e natureza, baseada principalmente em valores morais 

(JACOBI, 2003). A educação crítica, associada à educação ambiental, pactua com a 

formação de sujeitos ambientalmente responsáveis e que ao se vincular o social, 

histórico, cultura e institucional compromete-se com a construção de uma sociedade 

sustentável (LOUREIRO et al., 2009).  

2.3 De educação ambiental à educação para o desenvolvimento sustentável: 

uma trajetória ainda em curso 

Barbieri e Silva (2011) traçam a trajetória dos tratados e conferências 

internacionais mais significativos acerca da educação ambiental e alguns marcos 

teóricos para a construção e definição da educação ambiental e educação para o 

desenvolvimento sustentável. Os autores pontuam a Conferência de Estocolmo, em 

1972, como primeiro marco para a educação ambiental, propondo a Declaração 

sobre o Ambiente Humano em que foram apresentados 26 princípios que englobam 

os aspectos humanos e naturais na construção do ambiente. O princípio 19 da 

Declaração sobre o Ambiente Humano entende a educação em questões ambientais 

como indispensável e voltada para todas as gerações, além de incentivar a 

formação de opinião pública informada, com a cooperação entre indivíduos, 

empresas e coletividades para que haja o melhoramento e proteção do meio 

ambiente em toda a dimensão humana (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1972).  

Barbieri e Silva (2011) destacam a realização de programas de difusão e 

formação de capacidades em educação ambiental em escala internacional nos 
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países membros das Nações Unidas, a partir da criação, em 1972, do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que passa a atuar em conjunto 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). 

“Para cumprir essa resolução, a Unesco e o Pnuma criaram o Programa 
Internacional de Educação Ambiental (Piea), com o objetivo de promover o 
intercâmbio de ideias, informações e experiências em EA entre as nações 
de todo o mundo, fomentar o desenvolvimento de atividades de pesquisa 
que melhorem a compreensão e a implantação da EA, promover o 
desenvolvimento e a avaliação de materiais didáticos, currículos, programas 
e instrumentos de ensino, favorecer o treinamento de pessoal para o 
desenvolvimento da EA e dar assistência aos Estados membros com 
relação à implantação de políticas e programas de EA. ” (BARBIERI e 
SILVA, 2011, p. 55) 

A Carta de Belgrado foi aprovada em 1975 durante o Seminário 

Internacional de Educação Ambiental, como parte das atividades do Piea e propõe 

metas ambientais e de educação ambiental. A meta ambiental se baseia na melhoria 

das relações ecológicas, levando em consideração as relações humanas com a 

natureza e os indivíduos. Por sua vez, a meta para educação ambiental tem seus 

pilares na formação de uma população consciente e preocupada com o meio 

ambiente e que atue individual e coletivamente para alcançar soluções para os 

problemas atuais e os futuros (UNESCO, 1975). Além disso, o documento pontua 

seis objetivos para a educação ambiental: 

1. Tomada de consciência: desenvolver e estimular grupos sociais a 

adquirirem sensibilidade e consciência sobre o meio ambiente e os seus 

problemas; 

2. Conhecimentos: apoiar os grupos e atores sociais a compreenderem 

problemas que estejam associados à relação humana, necessitando haver 

uma responsabilidade crítica;  

3. Atitudes: estimular o interesse pelo meio ambiente de tal modo que 

instigue os grupos sociais e indivíduos a participarem na sua proteção e 

melhoria;  

4. Aptidões: ajudar na capacitação de indivíduos ou grupos sociais para 

serem capazes de resolver os problemas ambientais.  
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5. Capacidade de avaliação: estimular e ajudar indivíduos ou grupos 

sociais no entendimento para avaliar medidas e programas de educação 

ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos, sociais e educativos.  

6. Participação: desenvolver o sentido de responsabilidade e consciência 

da necessidade de se voltar atenção aos problemas ambientais, para 

poderem assegurar que medidas adequadas sejam adotadas.  

Barbieri e Silva (2011, p. 56) relatam as críticas mais frequentes à Carta de 

Belgrado, mas destacam a sua relevância:  

“A falta de proposições concretas e uma visão pouco realística foram as 
críticas mais frequentes à Carta de Belgrado. Apesar disso, ela é um dos 
documentos mais importantes sobre EA em termos de conceitos, princípios 
e diretrizes associados ao desenvolvimento sustentável. ” (BARBIERI; 
SILVA, 2011, p. 56) 

Outro marco internacional importante no estabelecimento de definições e 

diretrizes para a educação ambiental foi a 1ª Conferência Internacional sobre 

Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, Geórgia, em 1977, quando foi aprovada a 

Declaração de Tbilisi sobre Educação Ambiental, que resultou em princípios e 41 

recomendações. A Declaração de Tbilisi apresentou as finalidades, objetivos, 

princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental 

e elegeu o treinamento de pessoal, o desenvolvimento de materiais educativos, a 

pesquisa de novos métodos, o processamento de dados e a disseminação de 

informações como urgentes dentro das estratégias de desenvolvimento (JACOBI, 

2003).   

Em 1992, houve a realização da Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio 92), quando a expressão ‘desenvolvimento 

sustentável’ começou a ser oficialmente adotada e difundida globalmente. Os 

quarenta capítulos da Agenda 21 são dedicados a alcançar um desenvolvimento que 

seja justo e sustentável social e ambientalmente (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES 

UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1995).  

A Agenda 21 engloba em todos seus capítulos a promoção do ensino, mas 

somente há uma incidência do termo ‘educação ambiental’ no documento, mais 
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especificamente no capítulo 36 da Agenda 21 (BARBIERI e SILVA, 2011), que trata 

da Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento.  O capítulo 36 da 

Agenda 21 continha três áreas de programas, sendo que a primeira com foco na 

reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável, proporcionando 

a mudança de atitude das pessoas para as exigências de um novo padrão de 

responsabilidade socioambiental (BARBIERI e SILVA, 2011, p. 58): 

“O Capítulo 36 da Agenda 21 apresenta três áreas de programas: 1. 
reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável; 2. 
aumento da consciência pública; e 3. promoção do treinamento. Com 
relação à primeira, tanto no ensino formal quanto no informal, a reorientação 
para o desenvolvimento sustentável é considerada indispensável para 
modificar a atitude das pessoas e para conferir consciência ambiental, ética, 
valores, técnicas e comportamentos em consonância com as exigências de 
um novo padrão de responsabilidade socioambiental. ” (BARBIERI e SILVA, 
2011, p. 58) 

Para acompanhar a implementação da Agenda 21, foi instituída a Comissão 

de Desenvolvimento Sustentável (CDS) no âmbito do Conselho Econômico e Social 

da Assembleia Geral da ONU (ECOSOC) e, especificamente quanto ao capítulo 36, 

a Unesco ficou responsável pelo seu acompanhamento.  Em 1994, a Unesco 

estabeleceu uma iniciativa internacional denominada Educação para o Futuro 

Sustentável (EPS), com o propósito de reforçar os objetivos, as propostas e as 

recomendações constantes nesse capítulo 36 e demais conferências e tratados 

internacionais acerca da educação ambiental.  

Barbieri e Silva (2011, P.59) ressaltam a relação cada vez mais forte da 

educação para a realização do desenvolvimento sustentável:  

“Em 1996, com base em uma avaliação sobre o progresso geral alcançado 
pelas áreas de programas do Capítulo 36 da Agenda 21, a CDS, após 
reafirmar a importância da educação como a pedra angular do 
desenvolvimento sustentável. propôs novas prioridades constantes em três 
objetivos fundamentais: 1. reorientar a educação básica para o 
desenvolvimento sustentável, por meio de uma reforma do ensino em seu 
conjunto, e não apenas por meio de modificações nos planos de estudos 
vigentes ou pela adição de novos componentes; 2. aumentar a consciência 
do público, uma vez que o apoio e a participação da população é um fator 
cada vez mais importante para as mudanças que esse tipo de 
desenvolvimento requer; e 3. fomentar capacitação para que se possa 
contar com os recursos humanos necessários para planejar e aplicar o 
desenvolvimento sustentável nos diversos setores da atividade humana. ” 
(COMISIÓN SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, 1997, p. 2 apud 
BARBIERI E SILVA, 2011, p. 60) 
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A partir de 1997, aparecem as expressões educação para sustentabilidade e 

educação para futuro sustentável no documento aprovado pela Assembleia Geral da 

ONU destinado a implantar a Agenda 21 e reassegurar os temas abordados em seu 

capítulo 36 (BARBIERI; SILVA, 2011).  De fato, a partir daí, observam Barbieri e 

Silva (2011, p. 62) que: 

“Educação para a sustentabilidade, educação para um futuro sustentável, 
educação para o desenvolvimento sustentável passaram a ser expressões 
usadas como sinônimas nos documentos da ONU e da Unesco a partir de 
então. Como diz um documento da Unesco de 1997, as raízes de uma 
educação para o desenvolvimento sustentável estão firmemente 
implantadas na EA, que, em sua breve trajetória, se esforçou para alcançar 
metas e resultados similares aos inerentes ao conceito de desenvolvimento 
sustentável, e compreendem um amplo espectro de dimensões ambientais, 
sociais, éticas, econômicas e culturais. Esse documento dá a entender que 
a EDS é uma evolução da EA.” (BARBIERI; SILVA; 2011, p. 62) 

Em 2015, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável aprovada 

como agenda universal aplicável a todos os países-membros da ONU, elenca 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) com 169 metas a serem 

alcançadas até 2030. Não há um objetivo específico denominado educação para o 

desenvolvimento sustentável, mas está presente em vários objetivos, havendo uma 

meta especificamente no ODS 4 que trata de educação, escrita como a seguir, 

incluindo aspectos de cidadania, cultura de paz e não violência, igualdade de 

gênero, direitos humanos, valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2015, p. 22): 

“Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de 
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e 
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável. ” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
2015, p. 22) 

Entre outros eventos e tratados globais, os citados acima podem ser 

considerados como destaques para o entendimento da atenção inicial em educação 

ambiental e sua focalização mais recente em educação orientada para o 

desenvolvimento sustentável. Os primeiros eventos foram pioneiros e inovadores, a 

exemplo da Conferência de Estocolmo em 1972 e a Carta de Belgrado em 1975, 
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trazendo a problemática ambiental para o campo da educação e para o 

conhecimento global.  

Outro ponto a ser considerado é a iniciativa de mobilização global para que 

os países-membros incorporassem, em suas políticas, a importância da educação 

ambiental, incluindo-se o incentivo a instrumentos para ações nacionais, 

principalmente em países onde a questão da educação ambiental não tem a 

relevância necessária (FILHO; MANOLAS; PACE, 2015). 

Porém, a observação dos processos históricos que marcam a educação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável resulta, em alguns casos, em uma 

colcha de retalhos. Os tratados internacionais não se comunicam entre si 

integralmente, sendo guiados por interesses específicos e diversos das nações e 

dos mercados. Deste modo, a maioria dos acordos e tratados tornam-se 

documentos com definições pouco operacionais, ou seja, focalizando o que é 

possível conciliar nas negociações dos documentos, tornando-se moldáveis aos 

interesses de grupos de interesse e das representações diplomáticas, 

enfraquecendo uma clareza teórica para a definição e a aplicação dos conceitos de 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental.  

Loureiro (2012) ressalta que a adoção de conceitos genéricos, práticas e 

categorias teórico-metodológicas se tornaram banais e recorrentes em 

fundamentações de projetos e programas de educação ambiental, resultando na 

perda de seu sentido e entendimento. Uma vaga caracterização que vem sendo 

difundida considera a ideia de meio ambiente e homem como realidades distintas, 

misturáveis apenas no conceito de transformação ou apropriação do homem sobre o 

meio ambiente (REIS; BELLINI, 2013).  

Leal Filho, Manolas e Pace (2015) apontam também alguns fatores que 

acabam por gerar lacunas em alguns marcos que por vezes não enxergam: o fato 

que alguns Estados não reafirmam ações em beneficio à humanidade, muitas vezes 

reproduzindo o individualismo; a geração de riquezas baseada na exploração de 

outras nações; e o domínio do mercado, onde multinacionais exploram ecossistemas 

e populações. 
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Ao levar em conta os marcos internacionais do processo histórico de 

educação ambiental e desenvolvimento sustentável, nota-se que a educação 

ambiental é, principalmente, um processo político voltado para a transformação. 

Pelegrini e Vlach (2011) ressaltam a importância da abordagem de aspectos sociais, 

políticos e ideológicos envolvidos na educação ambiental e na questão ambiental 

local.  

Como mencionado anteriormente neste capítulo, a educação para o 

desenvolvimento sustentável foi um desdobramento a partir dos desafios 

encontrados e verificados quanto à efetiva implementação da Agenda 21. Deste 

modo, emergiu um conceito mais aplicado e pragmático da educação ambiental, 

aquela que trata da educação que contribui especificamente para a implementação 

do conceito, assim como de agendas, de desenvolvimento sustentável – a educação 

para o desenvolvimento sustentável. 

Há diferentes perspectivas acerca da relação entre educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento sustentável: duas perspectivas que consideram 

ou a EA como parte da EDS ou o EDS como parte da EA; outras perspectivas em 

que os dois conceitos são sobrepostos apenas parcialmente e, por fim, a EDS 

totalmente separada de EA, como um estágio na evolução da EA (BARBIERI; 

SILVA, 2011, p.64). Inclusive, Reis e Bellini (2013, p.282) opinam que o uso do 

termo ambiental não deveria ser utilizado rigidamente e que seria mais adequado 

delimita-lo como uma representação social. Deste modo adotando uma visão 

evolutiva que varia e transforma de acordo com o grupo social.  

Conclui-se, no presente estudo, que o conceito de educação ambiental que 

está sendo adotado é o que apresenta o escopo da definição de Loureiro (2012), 

considerando-se a educação ambiental que inclui: educação para cidadania, 

educação transformadora, educação emancipatória e educação política.  E, quanto à 

educação para o desenvolvimento sustentável, considera-se, nesse presente 

estudo, um escopo que é um subconjunto dentro do conceito de educação 

ambiental, especificamente como a educação ambiental que contribui para a 

implementação do conceito e de desenvolvimento sustentável. 
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2.4 Representação da informação 

Ao retomar a premissa de Loureiro (2012) de que a adoção de conceitos 

genéricos sobre educação ambiental acaba resultando em uma perda de sentido e 

entendimento sobre o tema, nota-se uma demanda para que os conceitos e 

definições sobre educação ambiental tornem-se mais claros e estabelecidos.  

Segundo Souza (2006) o conceito de classificação é apropriado pelas diversas 

áreas do conhecimento, mas para as áreas que lidam com a informação ganhou 

uma grande importância, principalmente quando a tarefa é o acesso à informação. 

Deste modo, a ciência da informação torna-se um campo esclarecedor e eficiente 

para este fim.  

Os sistemas de organização e representação do conhecimento tem como 

seus pilares proporcionar a recuperação, o intercâmbio de informações e a 

representação, conforme a realidade, necessidade e seus ambientes específicos 

(VITAL; CAFÉ, 2011). Inicialmente, Urdaneta (1991) destaca como evidente que o 

conceito de informação é geralmente utilizado de maneira ampla, tornando-se clara 

a necessidade de que este conceito seja trabalhado a partir de suas definições e 

operacionalidade. Para isto, a autora utiliza a pirâmide informacional, em que se 

divide em quatro níveis de informação. 

O primeiro nível da pirâmide informacional é o conceito de dado, onde se 

entende a informação como matéria, podendo ser registros simbólicos, icônicos, 

linguísticos ou matemáticos, que representam fatos, conceitos ou até mesmo 

instruções (URDANETA, 1991). Contudo, Urdaneta (1991), ao se referir a um dado, 

afirma que é preciso entender que este conceito é puramente objetivo, não se faz 

necessária a interpretação do receptor.  

O segundo nível da pirâmide é o conceito de informação. Urdaneta (1991) 

define como informação como significado. Ao contrário dos dados, a informação é 

classificada como objetiva-subjetiva, pois é descrita de forma objetiva, mas seu 

significado é subjetivo, ou seja, necessita da interpretação do receptor. De acordo 

com Brascher e Café (2008), para entender a informação é preciso adotar aspectos 

no nível semântico e pragmático ao incluir as propriedades relativas ao conteúdo e 
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ao significado como sua função social. A informação é composta a partir de um 

conjunto de dados apresentados de forma que se torne possível a realização de 

análises.  

Em seguida, o terceiro nível da pirâmide informacional é o conhecimento, 

que resulta do processo de reflexão do receptor na consciência humana.  Brascher e 

Café (2008) apontam que para entendimento sobre informação e conhecimento é 

necessário considerar duas etapas: a primeira é relacionar seus conceitos às 

funções que damos a eles nos contextos em que se inserem, e a segunda, 

diferenciá-los de conceitos próximos a eles incluídos no sistema referencial. 

Portanto, os autores compreendem que conhecimento é tudo aquilo que foi 

processado ou sistematizado pela mente.  

Por último, no topo da pirâmide, encontra-se a inteligência, que é a 

informação como oportunidade. A inteligência é uma estrutura de conhecimento, que 

permite a intervenção do receptor na realidade. Portanto, está ligada à tomada de 

decisões e seus desdobramentos em processos de criação, prospecção, 

planejamento, articulação, operacionalização e demais decisões e ações para 

intervenção na realidade. 

Segundo Piedade (1983), o processo de classificação é um processo natural 

ao homem, que classifica coisas e ideias a fim de compreender e conhecer. A autora 

define classificar como “dividir em grupos ou classes, segundo as diferenças e 

semelhanças. É dispor os conceitos, segundo suas semelhanças e diferenças, em 

certo número de grupos metodicamente distribuídos” (PIEDADE,1983, p.16).  

Araújo (2006) estabelece a classificação como sendo a ordenação de seres 

ou coisas em grupos, baseando-se em suas semelhanças. Contudo, Araújo (2006) 

ressalta a importância da classificação como fenômeno social, sendo uma ação 

instintiva ao ser humano.   

Langridge (1977) destaca que o ato de classificar é o indício da natureza 

fundamental do processo de classificação e que, sem este processo, não haveria 

pensamento humano, ação e organização. A classificação transforma as impressões 
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incoerentes e isoladas em objetos e padrões que possam ser reconhecidos 

(LANGRIDGE, 1977). 

O estudo fundamental da classificação está diretamente relacionado ao 

estudo de definição e significado (LANGRIDGE, 1977). De acordo com Lara (2004, 

p.91), “a definição permite a determinação do campo de interpretação do termo e 

sua inserção em um campo temático”. A definição caracteriza-se como um 

enunciado, que ao descrever um conceito permite a sua diferenciação de outros 

conceitos.  

Existem diferentes tipos e maneiras de definir conceitos. Lara (2004) 

enumera dois tipos: a definição por compreensão e a definição por extensão. A 

definição por compreensão, também chamada de intencional compreende o conceito 

genérico mais próximo já definido ou conhecido e as características distintivas que 

caracterizam o conceito que será definido. Por outro lado, a definição por extensão 

baseia-se no conceito da enumeração exaustiva dos conceitos aos quais se aplica e 

que correspondem a um critério de divisão (LARA, 2004). Além do mais, a definição 

por extensão desempenha um importante papel na organização dos termos. 

Entretanto, nem sempre há definições claras, podendo ser resultado da dificuldade 

de uma delimitação dos conceitos ou até mesmo pela ausência de dicionários 

técnicos que possam auxiliar a organização da linguagem (LARA, 2004). 

Para Souza (2006), o processo classificatório pode ser dividido em duas 

partes, a parte física e a intelectual.  Sendo que a parte física engloba o 

arquivamento dos documentos em locais definidos e seguindo uma ordem 

estabelecida, enquanto que a parte intelectual é o processo mental de definir classes 

e ordenação dos documentos nas classes estabelecidas. Um sistema de 

classificação é como se fosse um método de se classificar, seguindo etapas e 

passos. Já o modelo de classificação é o resultado do sistema de classificação 

utilizado. 

Um exemplo de sistema de classificação é a classificação facetada, surgido 

na primeira metade do século XX e criado por Ranganathan, considerado como 

importante referência na teoria da classificação.  A criação desta classificação foi 
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uma grande mudança nas metodologias existentes para sistemas de classificação, 

permitindo um sistema mais flexível e multidimensional, podendo-se se apresentar 

na forma de hierarquias e em categorias analítico-sintéticas (ARAÚJO, 2006).  Nos 

sistemas de classificação facetada, um assunto é dividido em subclasses até 

esgotarem-se as possíveis variações (TRISTÃO; FACHIN; ALARCON, 2004). 

Segundo Araújo (2006), para alcançar este resultado, Ranganathan adotou o uso de 

dois pontos como símbolo para correlacionar ideias diferentes. Por exemplo7, a 

faceta religião é representada como (A) Judaísmo e (B) Cristianismo; _1 Casamento 

e Família e _2 Lideres religiosos. A relação entre padres e Líderes religiosos no 

Judaísmo e no Cristianismo ficaria representada como: A_2 : B_2. Ou seja, o uso 

dos dois pontos permite uma flexibilidade, para correlacionar diferentes ideias sobre 

o mesmo domínio.  

Por sua vez, os modelos de classificação são elaborados a partir de dois 

métodos de raciocínio, o dedutivo e o indutivo. Segundo Campos (2004, p.25), o 

método dedutivo “propõe que se elaborem mecanismos de abstração para pensar 

primeiramente o domínio/contexto, independentemente de pensar os elementos e 

suas relações; esta seria uma etapa posterior”. Por sua vez, o método indutivo 

possibilita que se crie modelos, baseando-se na representação dos elementos e 

relações de um contexto específico. A autora ainda ressalta que Ranganathan utiliza 

o método dedutivo para realizar a organização de classificação bibliográfica, no 

século 20 (CAMPOS, 2004). 

Na organização da linguagem, as estruturas que se relacionam com a 

criação de categorias e a classificação são as taxonomias e os cabeçalhos de 

assuntos. Enquanto as estruturas que se baseiam em conceitos e seus 

relacionamentos são os tesauros, as ontologias e as redes semânticas (ALMEIDA; 

BAX, 2003).  

A taxonomia é a criação de uma ordenação e rotulação que permitem a 

localização da informação. Vital e Café (2011) pontuam que a taxonomia é a 

                                                

7 Exemplo dado em slides na aula da disciplina Representação da Informação ministrada pela Profª 
Maria Luíza de Almeida Campos, pela Universidade Federal Fluminense em 2016. 
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organização da informação, da mais genérica até a mais específica, baseando-se na 

hierarquia ou relação de gênero-espécie entre os termos.  

Campos e Gomes (2008) pontuam características para essa estrutura 

taxonômica, entre elas:  

 Apresentar lista estruturada de conceitos de um domínio;  

 Incluir termos sem definição, somente com relações hierárquicas e ser 

um instrumento de organização intelectual, atuando como um mapa 

conceitual dos tópicos explorados em um Sistema de Recuperação de 

Informação.  

Os autores apresentam ainda os três princípios norteadores da taxonomia: a 

categorização, que provê bases para apresentação sistemática; cânones que é 

baseado no plano das ideias e ser para a construção das classes; e por fim os 

princípios, que servem para a ordenação das classes e os elementos. 

Campos e Gomes (2008) elencam algumas questões que consideram 

fundamentais para a construção de taxonomias e que devem ser observadas: 

 Qual o problema que a taxonomia está tendo que responder? 

 Qual o tipo e o alcance da informação? 

 Qual o volume do conteúdo de informação agregada? 

 Qual a disponibilidade dos especialistas da área para estarem 

desenvolvendo a taxonomia?  

 Qual a arquitetura de informação e informática da organização para 

suportar uma taxonomia?    

Ainda sobre a construção de taxonomias, Vital e Café (2011) listam critérios 

que precisam ser analisados: 
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 Comunicabilidade: o termo empregado deve representar a linguagem 

utilizada pelo usuário; 

 Utilidade: o nível de especificidade dos termos deve expressar um 

agrupamento de documentos e não um único documento, ou seja, o termo só 

é útil quando representativo para um conjunto de documento; 

 Estimulação: uso de termos que induzem o usuário a continuar a 

navegação pelo sistema;  

 Compatibilidade: os termos empregados representem o campo que se 

está ordenando, fazendo parte das atividades e funções da organização 

(VITAL; CAFÉ, 2007). 

Por sua vez, um tesauro é um vocabulário controlado de termos sobre uma 

determinada área de conhecimento, ou seja, é como se fosse uma seleção de 

termos, que definem o termo geral e sua relação com os demais termos (TRISTÃO; 

FACHIN; ALARCON, 2004). Sales e Café (2009) definem os tesauros com 

vocabulários controlados, que são formados por termos descritores semanticamente 

relacionados, e que agem como ferramentas de controle terminológico. Adiante, este 

vocabulário controlado pode apresentar sua estrutura de maneira hierárquica 

(gênero-espécie e todo-parte) ou associativa (por aproximação semântica), e sua 

função é principalmente permitir a indexação e recuperação de informações através 

de seu conteúdo (SALES; CAFÉ, 2009). 

Ainda sobre organização da linguagem, Tristão, Fachin e Alarcon (2004) 

definem ontologia como uma especificação formal e explícita de um conceito 

compartilhado. Por sua vez, Sales e Café definem a ontologia como “aparatos 

desenvolvidos pela engenharia computacional, que consistem em especificações 

formais que visam descrever estruturas conceituais de domínios específicos”. Desta 

maneira, a ontologia define um determinado vocabulário para compor expressões 

complexas, viabilizando o uso do vocabulário compartilhado de modo coerente e 

consistente (SALES; CAFÉ, 2009). 
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 A ontologia é um campo que permeia diversas áreas do conhecimento, 

principalmente entre ciência da computação e a ciência da informação. Ambas as 

áreas do conhecimento têm diferentes visões sobre a ontologia. Segundo Almeida 

(2014), a Ciência da Computação associa a ontologia à modelagem e à sistemas de 

banco de dados e representação do conhecimento.  Por sua vez, a Ciência da 

Informação enxerga a ontologia não apenas como instrumento de modelagem e 

inferência lógica, mas como a manipulação de documentos que descrevem 

realidade do mundo em diferentes domínios de conhecimento e de diversos pontos 

de vista (ALMEIDA, 2014). 

Não existe um sistema de classificação ou esquemas de organização da 

linguagem certos, o que existe são esquemas que se adaptam melhor à realidade e 

especialidades de cada cenário e momento. Os sistemas e esquemas são reflexos 

do tempo e época que são criados e utilizados, estão em constante desenvolvimento 

e metamorfose. 

2.5 Considerações para fins desse estudo 

Tendo como base o referencial teórico elaborado sobre desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade, educação ambiental e educação para o 

desenvolvimento sustentável e representação da informação, para este trabalho 

entende-se que educação para o desenvolvimento sustentável está contida no 

conceito mais amplo da educação ambiental, como um subconjunto desta. 

Considera-se o conceito de educação ambiental como proposto por Loureiro (2012), 

sendo uma educação política, transformadora e emancipatória, e que o educando é 

visto como protagonista da construção de seu conhecimento. 

A educação para o desenvolvimento sustentável proporia, então, maneiras 

de integrar a educação ambiental para fins do desenvolvimento sustentável, através 

de políticas, programas e práticas.  Reconhece-se a inclusão, nesse estudo, além 

dos pilares ambiental, social e econômico mais divulgados como Triple Bottom Line 

e oficialmente adotados nos documentos mais recentes da Agenda 2030, os demais 

pilares da diversidade cultural, institucional e da espiritualidade para o escopo do 

desenvolvimento sustentável proposto por Leal Filho, Manolas e Pace (2015, P.122-
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123) e, dessa forma, influindo no escopo do conceito de educação para o 

desenvolvimento sustentável. 

Segue a Figura 2 para o esquema adotado nesse estudo e que inclui a 

educação para o desenvolvimento sustentável como subconjunto da educação 

ambiental, como ilustra a Figura 1 - Perspectiva de sobre EDS e EA adotada para este 

trabalhoabaixo. 

 

Figura 1 - Perspectiva de sobre EDS e EA adotada para este trabalho 
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3 RESULTADOS 

Nesse capítulo, apresentam-se duas seções de resultados.  A primeira 

seção apresenta-se uma proposta de modelo de classificação de conteúdo sobre 

educação para o desenvolvimento sustentável a partir do referencial teórico, 

considerando-se um método dedutivo para a elaboração dessa proposta. 

A segunda seção apresenta a técnica elaborada para leitura e análise de 

conteúdo de ementas de componentes curriculares/disciplinas de ensino de 

graduação para fins de aplicação, teste e aperfeiçoamento do modelo de 

classificação de conteúdo, considerando-se assim a complementação pelo método 

indutivo para a proposta elaborada.  

Para tal aplicação inicial do modelo de classificação, como apresentado na 

metodologia, fez-se uma seleção de disciplinas que fossem componentes 

curriculares de cursos de ensino de graduação na Uff oferecidos de 2011.2 a 2016.2 

e que pudessem contemplar o desenvolvimento sustentável.  Para essa seleção de 

ementas, foram escolhidas apenas disciplinas que contivessem ou no título ou na 

ementa o termo ‘desenvolvimento sustentável’ no universo e amostra de registros de 

disciplinas selecionadas na coleta de dados nos registros do sistema acadêmico e 

de quadro de horários da Uff.   

Observou-se que, das 758 disciplinas listadas na amostra do conjunto de 

registros (ver Apêndice 1) contendo os termos e critérios de busca, o estudo apontou 

cinco disciplinas que continham o termo ‘desenvolvimento sustentável’ no título e 27 

disciplinas que continham o termo ‘desenvolvimento sustentável’ aparecendo 

exclusivamente na ementa e não o continham no título da disciplina.  Foram 

descartadas, para fins da aplicação para fins de teste do modelo de classificação 

proposto, as disciplinas que não contivessem no seu título o termo ‘desenvolvimento 

sustentável’.   
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3.1 Modelo de classificação de conteúdo de educação para o 

desenvolvimento sustentável  

Para representar o domínio interdisciplinar da educação para o 

desenvolvimento sustentável, foi utilizado o método dedutivo, a partir do referencial 

teórico, a ser complementado pelo método indutivo, a partir de sua aplicação, a fim 

de determinar uma organização conceitual. Segundo mencionado anteriormente, 

para Campos (2004) a escolha deste método dedutivo e indutivo permite que o 

domínio seja elaborado e pensado de maneira independente dos elementos e suas 

relações. A autora ainda explica que no campo da Ciência da Informação, a Teoria 

da Classificação de Ranganathan utiliza deste método de raciocínio para classificar 

o conhecimento em um determinado domínio, possuindo mecanismo para poder 

lidar e trabalhar com conceitos e categorias. (CAMPOS, 2004) 

3.1.1 Relação entre conceitos e as categorias  

Segundo Novo (2010, p.150), “a relação categorial objetiva que os conceitos, 

sejam relacionados à sua categoria formal, pois expressam a ‘espinha dorsal’ da 

taxonomia”. Nesta etapa, foram adotadas as categorias fundamentais de 

Ranganathan PMEST (Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo), as quais, 

de acordo com Piedade (1983), são as seguintes as definições das categorias 

fundamentais de Ranganathan: 

 Personalidade: usada para descrever as facetas de um determinado 

assunto, que representam a sua essência. Por exemplo: no domínio da 

Medicina, órgãos seriam classificados como personalidade, pois refere-se à 

essência deste domínio. 

 Energia: engloba ações, atividades, operações, processos e técnicas. 

Por exemplo: Na arquivologia, o processo de arquivamento de documentos é 

considerado como Energia. 

 Matéria: são todos os tipos de materiais e substâncias que são 

compostas as coisas. Exemplo: Na Carpintaria, madeira e prego seriam 

considerados Matéria. 



43 

 

 Espaço: considera-se as divisões geográficas. Exemplo: Continentes 

 Tempo: considera-se as divisões cronológicas. Por exemplo: estações 

do ano, dias ou semanas (PIEDADE,1983). 

A elaboração de um modelo conceitual para o domínio de educação para o 

desenvolvimento sustentável foi realizada em duas etapas: Levantamento dos 

conceitos; e definição da relação entre os conceitos e as categorias, englobando 

também a elaboração de um plano notacional.  Para representar graficamente as 

categorias e seus conceitos utilizou-se a ferramenta para Mapas Conceituais 

Cmaptools, facilitando a compreensão das relações entre os conceitos e o domínio.  

3.1.2  Levantamento de conceitos 

Para determinar os conceitos sobre a educação para o desenvolvimento 

sustentável, este trabalho se baseou em uma análise nos pilares do 

desenvolvimento sustentável pontuados por Leal Filho, Manolas e Pace (2015, 

P.122-123), como sendo as facetas de educação para o desenvolvimento 

sustentável, quais sejam: ambiental, social, econômico, cultural, institucional e 

espiritual. 

Por outro lado, a escolha dos conceitos para compor tais facetas baseou-se 

não apenas em reflexões realizadas com o que foi exposto no referencial teórico, 

com os documentos e tratados globais, mas também contribuíram as reflexões no 

percurso de formação e nas experiências vivenciadas pela autora desse estudo 

durante cinco anos do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, na Uff, na 

participação em programa de extensão e iniciação científica acerca de 

desenvolvimento sustentável e, para fins de complementação da formação, o 

intercâmbio em curso de Graduação em Ciências Ambientais, na Holanda, no 

período de 2014.2 a 2015.2.  

Diante do exposto no referencial teórico e em reflexões que conduziram a 

uma síntese pela autora desse estudo, o modelo de classificação de conteúdo 

proposto em educação para o desenvolvimento sustentável, as facetas aqui 

definidas incluem os conceitos: gestão ambiental, responsabilidade social, 
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cidadania, ética, meio ambiente, tecnologias, diversidade cultural, identidade 

cultural, escalas, preservação, conservação, espiritualidade, participação social, 

controle social, políticas públicas, recursos energéticos, economia, pluralidade, 

impactos ambientais e recursos ambientais. 

A definição da quantidade de conceitos adotados guiou-se pelo mínimo de 

dois e máximo de cinco por faceta. Deste modo, optou-se por uma escolha do 

número de conceitos reduzida, focando e concentrando o universo da amostra, já 

que a proposta deste trabalho é apresentar um modelo inicial e experimental sobre o 

domínio de Educação para o desenvolvimento sustentável aplicado em conteúdos 

curriculares de cursos de graduação.  

Ao elaborar uma taxonomia, torna-se importante a definição de cada um dos 

conceitos utilizados, para que seja possível evidenciar a multiplicidade de 

interpretações, possibilitando assim, uma flexibilidade para a observação e trabalho 

em contexto de domínios diferenciados (CAMPOS, 2004). Portanto, para a criação 

deste modelo de classificação, foram elencadas as definições para cada conceito 

adotado 

Todas as definições dos conceitos elencados nestas facetas, foram 

pesquisadas em literaturas específicas das áreas de domínio de cada categoria, 

levando em consideração as definições que melhor se encaixam e englobem os 

conceitos de educação ambiental considerado neste trabalho, como mencionado 

anteriormente no capítulo 1.3.2. 

O quadro contendo todas as definições dos conceitos utilizados para fins do 

modelo de classificação de conteúdo em educação para o desenvolvimento 

sustentável encontra-se no Quadro 18. 

 

 

                                                

8 , As referências para cada conceito se encontram no Apêndice 3. 
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Quadro 1 - Definições e Conceitos 

CONCEITO DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

Gestão  
Ambiental 

A Gestão Ambiental é entendida como um processo 
participativo, integrado e contínuo, que visa promover 
a compatibilização das atividades humanas com a 
qualidade e a preservação do patrimônio ambiental. 
Para que isto ocorra, a política ambiental deve se 
aprimorar, criando instrumentos e ferramentas para a 
adequada prática da Gestão Ambiental. Sua aplicação 
pode ocorrer no dia a dia das pessoas, nas corporações, 
nas organizações governamentais e não 
governamentais. 

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Responsabilidad
e 

 Social 

Responsabilidade social como a obrigação das 
corporações em perseguir políticas, tomar decisões e 
seguir linhas de ação em consonância com objetivos e 
valores desejáveis pela sociedade 

(BITTENCOURT, 2005) 

Cidadania 

Cidadania é a condição individual que indica a 
vinculação jurídica a determinada sociedade 
politicamente organizada, cujo efeito é permitir ao 
indivíduo a fruição de direitos civis, políticos e sociais. 
Trata-se de um pressuposto de exercício de direitos 
fundamentais que, muito além de sa mera titularidade 
no plano do direito positivo, envolve os mecanismos 
jurídicos de sua efetivação. 

(ARNESEN, 2010) 

Ética 

Ética como uma disciplina voltada à análise das regras 
de conduta que o ser humano deve adotar com a 
finalidade de atingir o melhor nível de convivência 
social. A ética tem seu campo de atuação no estudo da 
moral. Seu objetivo maior é levar o indivíduo a uma 
situação de crescimento pessoal e coletiva, permitindo 
que possa conviver melhor consigo mesmo e com a 
sociedade que o cerca.  

(LIMA JUNIOR, 2010) 

Meio  
Ambiente 

Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas;" 

Artigo 3o., inciso I, da 
Lei 6.938/81 

Preservação 
Por preservação compreende-se a proteção dos 
ambientes vivos e de seus habitantes naturais, evitando 
a interferência humana. 

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Conservação 
Conservação é entendida como a administração dos 
recursos naturais de forma a minimizar o impacto 
humano.  

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Recursos  
Ambientais 

"recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, 
a fauna e a flora" 

Artigo 3o., inciso V, da 
Lei 6.938/81 
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Impactos  
Ambientais 

"[...] considera-se como impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; e a qualidade dos 
recursos ambientais." 

(Resolução CONAMA 
01/1986) 

Pluralidade 

 "[...] diz respeito ao conhecimento e à valorização de 
características étnicas e culturais dos diferentes grupos 
sociais que convivem no território nacional, às 
desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações 
sociais discriminatórias e excludentes[...]" 

(MEC, 2008) 

Tecnologias 

Portanto, tecnologia significa a razão do saber fazer 
(RODRIGUES, 2001). Em outras palavras o estudo da 
técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do 
transformar, do agir (VERASZTO, 2004; SIMON et al, 
2004a). 

(VERASZTO ET.AL, 
2008) 

Economia 

A definição dominante de economia é a de uma ciência 
de maximização das utilidades de uma dada população, 
dada uma dotação de recursos escassa, pelo menos 
para que todas as utilidades possam ser atendidas. 
Com um método matemático pelo qual são 
determinados, ao mesmo tempo, o consumo, a 
produção, a distribuição de rendimentos, essa ciência é 
basicamente calcada no cálculo diferencial e integral a 
partir de algumas constantes, como o tamanho da 
população, seus gostos, a distribuição de recursos e a 
tecnologia.  

(LEÃO; CARVALHO, 
2008) 

Recursos 
 Energéticos 

Recurso energético é tudo aquilo que o ser humano 
pode retirar da Natureza, sendo renovável ou não, que 
possa ser transformado em energia. 

Elaborado pelo autor 

Identidade 
 Cultural 

Segundo Stuart Hall (1999), uma identidade cultural 
enfatiza aspectos relacionados a nossa pertença a 
culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, 
regionais e/ou nacionais.  

(STUART, 1999) 

Diversidade 
 Cultural 

Essa diversidade se manifesta na originalidade e na 
pluralidade de identidades que caracterizam os grupos 
e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 
intercâmbios, de inovação e de criatividade, a 
diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a 
natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum 
da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada 
em beneficio das gerações presentes e futuras.  

(UNESCO,  2002) 

Participação 
 Social 

A participação é um processo em construção, debatido 
nos espaços públicos que tenta superar a clássica 
dicotomia entre representação e participação. 

(SAYAGO, 2007) 
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Controle  
Social 

Nesse contexto, o controle democrático pode-se dar 
por meio da democracia participativa, representativa e 
direta, ou seja, o controle social. Segundo Teixeira 
(2001, p. 38), “[...] a participação é um instrumento de 
controle do Estado pela sociedade, por conseguinte, de 
controle social e político”. 

(RAUSCH e SOARES 
2010) 

Escalas 

Cash e Moser (2000) explicitam ainda que as mudanças 
ambientais globais atravessam todas as escalas, 
requerendo, assim, que todas elas sejam avaliadas e 
integradas, no intento de tornar as tomadas de 
decisão, inclusive políticas, mais efetivas.  

(DIAS; BONOTTO,  
2014) 

Políticas 
 Públicas 

Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da 
política que analisa o governo à luz de grandes 
questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 
ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 

(SOUZA, 2006) 

Espiritualidade 
Orientações morais ou espirituais pertinentes para a 
internalização dos valores que promovam e induzam 
ações para o desenvolvimento sustentável. 

(LEAL FILHO; 
MANOLAS; PACE, 2015) 

Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

 De acordo com os conceitos analisados sobre educação para o 

desenvolvimento sustentável foram definidas as facetas para a categoria 

Personalidade e suas representações gráficas.  As facetas são classes de conceitos 

que expressam uma mesma natureza a partir de um princípio de divisão, neste caso, 

os tipos de pilares referente a seis dimensões do desenvolvimento sustentável aqui 

consideradas nesse estudo – ambiental, social, econômico, institucional, cultural e 

espiritual, como exibido no Diagrama 1. 

Diagrama 1 - Pilares EDS 

 

Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 
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Logo após, as relações de hierarquia foram estabelecidas, baseando-se em 

uma lógica de similaridade de características, ou seja, se dois conceitos têm 

características iguais, porém um deles possui uma ou mais características 

singulares, que não estejam presentes no outro.  Adiante, foram criados mapas 

conceituais elencando os conceitos das facetas de pilares, como mostram os 

Diagramas 2 e 3. 

Diagrama 2 - Pilares Ambiental, Social e Econômico. 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 
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Diagrama 3 - Pilares Cultural, Institucional e Espiritual. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

O esquema conceitual de educação para o desenvolvimento sustentável 

possui desdobramento em níveis mais detalhados para os seus conceitos, porém 

não foram todos abordados neste trabalho, sendo considerados apenas o primeiro 

nível hierárquico de cada conceito com sua respectiva descrição.  

Ao final da elaboração dos planos de ideias e verbal, o próximo passo é a 

criação de um plano notacional. Este plano refere-se à construção de uma notação 

para os conceitos de um domínio, neste caso a educação para o desenvolvimento 

sustentável. 

Para criar esta notação, algumas regras e sequências foram estabelecidas: 

1. A faceta de Pilares será representada por: (A) Pilar Ambiental, (B) Pilar 

Social, (C) Pilar Econômico, (D) Pilar Cultural, (E) Pilar Institucional, (F) Pilar 

Espiritual. 

2. Os conceitos como possui apenas um nível de hierarquia, serão 

representados por: _1 Meio Ambiente, _2 Preservação, _3 Conservação, _4 

Recursos Ambientais, _5 Impactos Ambientais, _6 Cidadania, _7 

Pluralidade, _8 Responsabilidade Social, _9 Tecnologias, _10 Economia, 
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_11 Recursos Energéticos, _12 Representação Cultural, _13 Diversidade 

Cultural, _14 Participação Social, _15 Controle Social, _16 Gestão 

Ambiental, _17 Escalas, _18 Políticas Públicas, _19 Ética e _20 

Espiritualidade. 

Os Quadros 2 e 3 lustram as notações criadas para o domínio da educação 

para o desenvolvimento sustentável. 

Quadro 2. Notação para os seis pilares adotados para domínio da  
educação para desenvolvimento sustentável 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

Quadro 3. Notação para os 20 conceitos adotados para domínio da  
educação para o desenvolvimento sustentável 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

A notação funciona elencando os pilares aos seus conceitos. A título de 

ilustração hipotética, se ao analisar o conteúdo curricular de uma disciplina 

denominada “Meio Ambiente e Ética” ela contiver em sua ementa ou título, palavras 

_ 1 Meio Ambiente _ 11 Recursos Energéticos

_ 2 Preservação _ 12 Representação Cultural

(A) Pilar Ambiental _ 3 Conservação _ 13 Diversidade Cultural

(B) Pilar Social _ 4 Recursos Ambientais _ 14 Participação Social

(C) Pilar Econômico _ 5 Impactos Ambientais _ 15 Controle Social

(D) Pilar Cultural _ 6 Cidadania _ 16 Gestão Ambiental

(E) Pilar Institucional _ 7 Pluralidade _ 17 Escalas

(F) Pilar Espiritual _ 8 Responsabilidade Social _ 18 Políticas Públicas

_ 9 Tecnologias _ 19 Ética

_ 10 Economia _ 20 Espiritualidade

_ 1 Meio Ambiente _ 11 Recursos Energéticos

_ 2 Preservação _ 12 Representação Cultural

(A) Pilar Ambiental _ 3 Conservação _ 13 Diversidade Cultural

(B) Pilar Social _ 4 Recursos Ambientais _ 14 Participação Social

(C) Pilar Econômico _ 5 Impactos Ambientais _ 15 Controle Social

(D) Pilar Cultural _ 6 Cidadania _ 16 Gestão Ambiental

(E) Pilar Institucional _ 7 Pluralidade _ 17 Escalas

(F) Pilar Espiritual _ 8 Responsabilidade Social _ 18 Políticas Públicas

_ 9 Tecnologias _ 19 Ética

_ 10 Economia _ 20 Espiritualidade
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ou interpretações que englobem os conceitos de Meio Ambiente, Ética e 

Preservação, sua notação seria: (A) _1, _2 : (B) _19  

Deste modo, após a criação de um modelo conceitual específico quanto à 

educação para o desenvolvimento sustentável, a próxima etapa foi sua aplicação 

para fins de teste e aperfeiçoamento, como descrito na próxima seção, a qual 

contém a técnica com o passo a passo realizado.  

3.2 Método de aplicação do modelo proposto 

Para a aplicação do modelo proposto, foram considerados apenas os 

conteúdos curriculares que apresentam o termo “desenvolvimento sustentável” em 

seu título. Este recorte foi adotado devido à relação direta dos conteúdos 

curriculares com o tema desenvolvimento sustentável, tornando assim a amostra 

mais focada. Isto porque, os conteúdos curriculares que contém o termo 

“desenvolvimento sustentável” em suas ementas, muitas vezes abordam o tema 

superficialmente, apenas como um sub-tópico, não especificando ou definindo sua 

abordagem sobre o mesmo. 

Deste modo, o método utilizado para a análise das ementas foi realizado em 

três passos para incorporar resultados empíricos pelo método indutivo da aplicação 

do modelo de classificação de conteúdo e a validar o resultado elaborado no método 

dedutivo. O Quadro 4 elenca o passo a passo do método de aplicação. 
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Quadro 4. Passo a passo do método de aplicação do modelo de classificação proposto 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

A fim de esclarecer e exemplificar o método de análise das ementas, a 

análise do conteúdo curricular “Introdução ao Desenvolvimento Sustentável” é 

descrita passo-a-passo. Após a leitura, os conceitos que apareceram foram 

destacados e separados para facilitar a identificação. Logo depois, aplicou-se a 

notação para representação deste conteúdo no modelo de classificação proposto. O 

Quadro 5 ilustra o método de análise. 

 
Passo 1.Leitura do título e da ementa do conteúdo curricular; 

Passo 2.Identificação da presença dos conceitos definidos no modelo de 
classificação dentro das ementas e títulos. Contudo, esta etapa 
exige certa habilidade de formação em desenvolvimento 
sustentável e de reconhecimento de elos entre termos escritos e os 
possíveis desdobramentos na hierarquia de conceitos e respectivas 
facetas.  Desta forma, busca-se identificar, a partir do método 
indutivo, possíveis desdobramentos e ramificações dos conceitos 
que podem não aparecer explicitamente, mas como termos que são 
relacionados a eles. Por exemplo: a ementa não apresenta o 
conceito “recursos energéticos”, porém apresenta o termo “energia 
eólica”, que pode ser considerado como um recurso energético. 
Logo, este conteúdo apresentaria como parte de sua notação a 
representação (C)_11; 

Passo 3.Definir a notação para a representação do conteúdo curricular e 
quais facetas e conceitos ele aborda. 
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Quadro 5. Exemplo de caso de aplicação do método de análise de ementa 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

Vale ressaltar que, ao analisar uma ementa e esta não possuir nenhum 

conceito ou ligação com ele, apresentando apenas o termo desenvolvimento 

sustentável, este conteúdo curricular não se encaixa no modelo de classificação 

proposto, devido apenas a constar a presença do termo e não a especificação 

quanto à sua abordagem na disciplina.  

Entretanto, caso a ementa apresente ligação direta com as facetas, 

contendo expressões como eixo social ou pilar econômico, mas não possua nenhum 

outro conceito relacionado a elas, este conteúdo será incluído no modelo de 

classificação. Isto porque está se referindo diretamente às facetas, que foram 

consideradas como parte integrante e estruturante para o modelo de classificação 

de educação para o desenvolvimento sustentável, e não apenas referindo-se 

superficialmente ao tema. 

Deste modo, após a definição do método de análise, o mesmo foi aplicado 

nos conteúdos curriculares que apresentam, em seu título e não apenas na ementa, 

o termo “desenvolvimento sustentável”. Relembrando que a amostra analisada 

obteve um total de cinco conteúdos curriculares, sendo eles:  

TÍTULO EMENTA CONCEITOS

INTRODUÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

PROMOVER A DISCUSSÃO DO QUE SEJA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INTRODUZINDO

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ECOLOGIA E OS EFEITOS

DA AÇÃO HUMANA SOBRE O AMBIENTE. SERÃO

EXAMINADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS

AMBIENTAIS, POLUIÇÃO E LIMITAÇÃO DOS

RECURSOS NATURAIS SOBRE AS POPULAÇÕES

HUMANAS, OS LIMITES DE CRESCIMENTO, A

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, A ENERGIA, O SOLO E A

ÁGUA, DESENVOLVENDO A CAPACIDADE DE

OBSERVAÇÃO CRÍTICA DESSES IMPACTOS E DA

RESPONSABILIDADE, COM PROFISSIONAL DA ÁREA

TECNOLÓGICA NA PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES

DE VIDA NO PLANETA.

Pilar Ambiental - Ecologia;

 Impactos das mudanças 

ambientais; Recursos naturais; 

Impactos;  Preservação.

Pilar Social  - Responsabilidade

 

Pilar Econômico - Energia; 

Tecnológica

Notação

(A)_1_2_4_5 : (B)_8 : (C)_9_11
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1. Tópicos Especiais em Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável; 

2. Agribusiness e Desenvolvimento Sustentável; 

3. Introdução ao Desenvolvimento Sustentável; 

4. Consumo e Desenvolvimento Sustentável; e  

5. Desenvolvimento Sustentável.  

O Quadro 6 expõe os resultados da notação pelo método de aplicação do 

modelo de classificação de conteúdo aplicado aos componentes curriculares da 

amostra, com os conceitos destacados em suas ementas e suas respectivas 

notações.  

Durante a análise dos conteúdos curriculares, notou-se que a disciplina 

‘Tópicos especiais em educação ambiental e desenvolvimento sustentável’ não 

apresenta, em sua ementa ou título, nenhum conceito referente ao modelo de 

classificação. Portanto, este conteúdo curricular não mostrou nenhuma relação com 

o modelo de classificação para educação para o desenvolvimento sustentável, 

apesar de conter o termo em seu título e ementa. Isto ocorre principalmente devido à 

maneira como sua ementa está escrita. A estrutura da ementa não apresenta 

nenhum aprofundamento nos tópicos ou abordagens que a disciplina irá adotar, 

apenas expõe em duas linhas de modo superficial uma ideia do tema que será 

tratado. A estrutura e construção da ementa mostrou-se um importante fator para a 

análise dos conteúdos curriculares. Sem uma ementa bem estruturada, a análise 

torna-se limitada, encontrando lacunas sobre o conteúdo que não podem ser 

preenchidas.  
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Quadro 6.  Resultados da notação pelo método de aplicação do modelo de classificação de 
conteúdo aplicado aos componentes curriculares da amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora deste estudo 

TÍTULO EMENTA NOTAÇÃO

TÓPICOS ESPECIAIS EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

TÓPICOS DE IMPORTÂNCIA E INTERESSE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
_

AGRIBUSINESS E 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

FUNDAMENTOS DE AGRIBUSINESS. FUNDAMENTOS DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. PRINCIPAIS IMPACTOS DAS 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS. PRINCIPAIS INDICADORES DE

DESENVOLVIMENTO UTILIZADOS.

(A)_5

INTRODUÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

PROMOVER A DISCUSSÃO DO QUE SEJA DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL, INTRODUZINDO CONCEITOS BÁSICOS SOBRE

ECOLOGIA E OS EFEITOS DA AÇÃO HUMANA SOBRE O AMBIENTE.

SERÃO EXAMINADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS, 

POLUIÇÃO E LIMITAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS SOBRE AS

POPULAÇÕES HUMANAS, OS LIMITES DE CRESCIMENTO, A

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, A ENERGIA, O SOLO E A ÁGUA,

DESENVOLVENDO A CAPACIDADE DE OBSERVAÇÃO CRÍTICA DESSES

IMPACTOS E DA RESPONSABILIDADE, COM PROFISSIONAL DA ÁREA

TECNOLÓGICA NA PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA NO

PLANETA.

(A)_1_2_4_5 : (B)_8 : (C)_9_11

CONSUMO E 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

1. AS FASES DO MUNDO DO CONSUMO; DO MUNDO DO CONSUMO

AO CONSUMO SUSTENTÁVEL.

2. DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL; PRODUÇÃO E

CONSUMO SUSTENTÁVEIS.

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA VERDE; EIXO

AMBIENTAL; EIXO SOCIAL.

4. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL.

5. O IMPACTO DA ESCOLHA DO CONSUMIDOR SOBRE O MEIO 

AMBIENTE.

6. DIREITO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL NAS RELAÇÕES DE

CONSUMO.

7. MARKETING VERDE E MAQUIAGEM VERDE (GREENWASHING);

CERTIFICAÇÕES.

8. O PAPEL DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES DE DEFESA DO

CONSUMIDOR; A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA

PERSPECTIVA DA TUTELA DO CONSUMIDOR.

9. DISCIPLINA JURÍDICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; HIERARQUIA DE

RESÍDUOS.

10. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS

RESÍDUOS; COLETA SELETIVA.

(A)_1_5 : (B)_8 : (C)_10 : (E)_18

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

ASPECTOS CONCEITUAIS E DILEMAS SOBRE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL; A CRISE DO PETRÓLEO E O

ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS; TECNOLOGIA E

SOCIEDADE DE RISCO; CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E MUDANÇAS NAS

RELAÇÕES ENTRE A SOCIEDADE E A NATUREZA; MOVIMENTOS

AMBIENTALISTAS E A PRESSÃO PELA PRESERVAÇÃO E

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL; GLOBALIZAÇÃO E CONVENÇÕES

INTERNACIONAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE; O PAPEL DO ESTADO

NA REGULAÇÃO DOS CONFLITOS AMBIENTAIS; POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE NO BRASIL.

(A)_1_2_3_4 : (B) : (C)_9_10 : (E)_17_18
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Em relação aos outros conteúdos curriculares, após análise, resultou na 

predominância dos pilares ambiental, social e econômico, tendo a inclusão de 

apenas alguns conceitos do pilar institucional em dois conteúdos, sendo esses 

‘Consumo e Desenvolvimento Sustentável’ e ‘Desenvolvimento Sustentável’.  

A forte presença dos pilares ambiental, social e econômico demonstra que a 

visão desses conteúdos curriculares é de que o desenvolvimento sustentável 

baseia-se apenas no Triple Bottom Line, excluindo as questões culturais, 

institucionais e espirituais abordadas por Leal Filho, Manolas e Pace (2015, P.122-

123).  

Assim como ocorreu com ‘Tópicos Especiais em Educação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável’, os demais conteúdos apresentaram o mesmo 

problema com a estrutura e escrita da ementa.  

Notou-se a necessidade de um padrão em critérios adequados de qualidade 

para a redação das ementas.  Nesse caso específico do campo da educação para o 

desenvolvimento sustentável, que tais ementas apresentem informações 

necessárias, não apenas para identificação de sua visão sobre educação para o 

desenvolvimento sustentável, mas também para que possa se entender e localizar 

qualquer tipo de abordagem e facilitar a procura e compreensão pelos discentes e 

docentes do que a disciplina oferece quanto ao campo do desenvolvimento 

sustentável. 

A Resolução N.º 001/2015 sobre Regulamento de Cursos de Graduação, 

entende como ementa “Tópicos do conteúdo programático de uma disciplina ou 

atividade integrante do currículo de um curso (Regulamento dos Cursos de 

Graduação da Uff, 2002, p. 10). ”. Observa-se que muitas vezes há um 

desconhecimento por parte dos docentes sobre documentos que norteiam ou 

ajudam a estruturar os cursos, já que na maioria dos casos não são apresentados 

aos mesmo. O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) são exemplos e elementos contribuintes que precisam estar de acordo 

ao que se concebeu no próprio Regulamento de Cursos de Graduação. 
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Considerando-se que o referencial teórico sobre desenvolvimento 

sustentável e sobre sua inserção no campo da educação ambiental como adotada 

por este estudo, os conteúdos curriculares que contém desenvolvimento sustentável 

no título poderiam apresentar revisão de seus conteúdos para incluir os pilares 

institucional, espiritual e cultural em suas abordagens. E caso já estejam presentes, 

retorna-se ao desafio de concepção e adoção de um padrão em critérios adequados 

de qualidade para a redação das ementas, que não indicam este fato. 
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4 CONCLUSÃO 

O presente estudo elaborou uma proposta de modelo de classificação de 

conteúdos no domínio da educação para o desenvolvimento sustentável para fins de 

recuperação da informação sobre conteúdos curriculares, com foco para sua 

aplicação em cursos presenciais de graduação.  

Para a compreensão dos limites e componentes conceituais do domínio da 

educação para o desenvolvimento sustentável, adotou-se referencial teórico em 

educação ambiental, educação para o desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e representação da informação.  No 

domínio da educação para o desenvolvimento sustentável e os conceitos que 

compõem esse domínio, também foi considerada a experiência da autora desse 

estudo em seu percurso de formação acadêmica em Ciência Ambiental, participação 

em projetos de extensão e de iniciação científica em desenvolvimento sustentável, 

além do intercâmbio na Holanda, pelo programa Ciência sem Fronteiras (2014-

2015), em curso de Graduação em Ciências Ambientais.   

Sabendo, por esse estudo, que a Uff apresenta um catálogo de oferta de 

centenas de conteúdos curriculares na forma de disciplinas de cursos presenciais de 

graduação, conforme o levantamento demonstrou pelos termos de busca em ‘etica’, 

‘cidadania’, ‘responsabilidade social’, ‘ambient’ e ‘sustent’, ao selecionar apenas 

aquelas que continham ‘desenvolvimento sustentável’ no título ou ementa, chega-se 

a uma conclusão, pela aplicação do modelo de classificação de conteúdo em cinco 

disciplinas, que a quantidade é acompanhada também por heterogeneidade de 

redação de ementas. Em outras palavras, nota-se, ao final das aplicações do 

modelo proposto, que há diversidade, falta de clareza e consistência na redação das 

ementas dos conteúdos curriculares. As mesmas não apresentam um padrão de 

redação em critérios adequados para garantir sua clareza e consistência, inclusive 

entre título e ementa. E mais, que as ementas encontradas não estão cobrindo os 

conceitos do domínio de educação para o desenvolvimento sustentável.   

Neste sentido, a partir dos resultados e como recomendações, cabe aqui 

propor que sejam feitos estudos e políticas acadêmicas no sentido de compormos 

quais são os parâmetros de qualidade para melhor clareza ao que se espera na 
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redação das ementas sobre o que um conteúdo curricular está propondo e 

abordando, em comparação com outras ementas do mesmo conjunto de temas 

abordados.   

Outra possível recomendação está na articulação e integração entre 

conteúdos curriculares que abordem o tema de educação para o desenvolvimento 

sustentável e afins. Vale ressaltar que são conteúdos de diferentes cursos que 

apresentam diferentes visões sobre o tema e, assim, uma articulação entre esses 

conteúdos poderá enriquecer a formação acadêmica e colaboração entre docentes 

quanto a conteúdos, abordagens e práticas em educação para o desenvolvimento 

sustentável. 

Como recomendação para futuros estudos, considerando que o domínio de 

educação para o desenvolvimento sustentável é consideravelmente novo 

comparado a outros domínios, seria recomendável o desenvolvimento de um 

vocabulário controlado voltado para este domínio.  Estudos poderão ser feitos para 

validação do modelo de classificação aqui proposto em outras instituições de 

educação superior para aperfeiçoamento do vocabulário de educação para o 

desenvolvimento sustentável.  Outros estudos poderão ser feitos para 

aperfeiçoamento e aprofundamento do elenco e definição de conceitos do domínio 

da educação para o desenvolvimento sustentável, bem como em seus 

desdobramentos nos níveis hierárquicos dos conceitos, já que este trabalho se 

limitou apenas ao primeiro nível hierárquico. 
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Apêndice 1. Amostra de 758 registros 

Lista de componentes curriculares oferecidos de 2011.2 a 2016.2 em cursos presenciais de 

graduação na Uff no campo da educação ambiental, educação ética, educação para a 

cidadania, educação para a responsabilidade social, educação para a sustentabilidade e 

educação para o desenvolvimento sustentável na amostra9 

  

                                                

9 Lista gerada a partir da solicitação de critérios para a amostra desse estudo pela orientadora Profa 
Patricia Almeida Ashley ao STI e com autorização da Coordenadoria de Apoio ao Ensino de 
Graduação para fins desse estudo.  Os critérios para seleção na oferta de 2011.2 a 2016.2 em cursos 
presenciais de graduação na Uff foram a presença de um ou mais dos seguintes termos no título ou 
na ementa das disciplinas: ‘etica’; ‘cidadania’; ‘responsabilidade social’; ‘sustent’; ou ‘ambient’.   
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Apêndice 2. Os 27 componentes curriculares contendo o termo 

‘desenvolvimento sustentável’ no título ou na ementa 
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Apêndice 3. Definições e Conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


