
1 

 

 

 

 

 

DÉCADA DA EDUCAÇÃO PARA O  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2005 - 2014 

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável possui em sua 

essência uma idéia simples com implicações complexas. Após vivermos durante 

séculos sem nos preocupar com o esgotamento dos recursos naturais do planeta, 

temos que aprender, agora, a viver de forma sustentável. E a maior parte deste 

desafio é estimular mudanças de atitude e comportamento na sociedade mundial, 

uma vez que nossas capacidades intelectuais, morais e culturais impõem 

responsabilidades para com todos os seres vivos e para com a natureza como um 

todo.  

A Década dá ênfase ao papel central da Educação na busca comum pelo 

desenvolvimento sustentável.   

Mas o que exatamente é a Década?  

É um conjunto de parcerias que procura reunir uma grande diversidade de 

interesses e preocupações. É um instrumento de mobilização, difusão e informação. 

É também uma rede de responsabilidades pela qual os governos, organizações 

internacionais, sociedade civil, setor privado e comunidades locais ao redor do 

mundo podem demonstrar seu compromisso prático de aprender a viver 

sustentavelmente.  

A UNESCO se sente privilegiada por ter sido designada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas como a agência líder para promover a Década e para sua 

coordenação internacional – pois a educação não é somente prioritária, mas 

indispensável – quando há desafios como pobreza, consumo desordenado, 

degradação ambiental, decadência urbana, crescimento da população, 

desigualdades de gênero e raça, conflitos e violação de direitos humanos. A 
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educação tem a função de prover os valores, atitudes, capacidades e 

comportamentos essenciais para confrontar esses desafios.  

A UNESCO fará suas próprias contribuições programáticas à Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável não somente no campo da 

Educação, mas também em seus outros setores: Ciências Naturais, Ciências Sociais 

e Humanas, Cultura, Informação e Comunicação, pois as ações indicadas no Plano 

Internacional de Implementação possuem caráter fortemente transversal, 

integralmente conectadas aos objetivos da Declaração do Milênio. 

A EDS – Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável começou a 

ser esboçada no capítulo 36 da Agenda 21: “Promoção do ensino, da 

conscientização e da formação”. 

Na medida em que esse pressuposto foi sendo delineado, ficou evidente que a 

educação é a chave para a sustentabilidade. 

A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005 – 2014) tem 

a UNESCO como organismo diretor. Em 2009, a UNESCO promoveu em Bonn, na 

Alemanha, a Conferência Mundial de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

para avaliar os projetos e traçar prioridades para a segunda parte da década.  

Uma das realizações mais importantes desta Conferência foi o advento da 

Declaração de Bonn que define os paradigmas para a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável. 

DECLARAÇÃO DE BONN 

29/03/2009 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Século XXI 

 A EDS deve imprimir um novo direcionamento no ensino e na aprendizagem. A 

EDS promove a Educação de Qualidade e integra todos, sem exceção. Se baseia 

em valores, princípios e práticas necessárias para vencer os desafios atuais e 

futuros. 

 A EDS ajuda a sociedade a fazer frente às diferentes prioridades e problemas 

como: água, energia, mudanças climáticas, diminuição do risco de desastres, a 

perda da biodiversidade, a crise alimentar, as ameaças contra a saúde, a 

vulnerabilidade social e a insegurança. A EDS é essencial para o surgimento de 

novas ideias sobre a economia e contribui para criar sociedades saudáveis e 

sustentáveis, mediante um enfoque sistêmico e integrado. 

Melhora a qualidade, traz novos significados e finalidades aos sistemas de ensino 

e formação, englobando o aprendizado formal e informal num processo de 

formação que deve seguir por toda a vida. 
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 A EDS se baseia em valores de justiça, retidão, tolerância, autonomia e 

responsabilidade.  

Promove a igualdade entre homens e mulheres, a coesão social e a redução da 

pobreza. 

Como proposto na Carta da Terra, atribui normas de conduta como integridade, 

honra e cuidado. 

 A EDS se baseia em princípios propícios a modos de vida sustentáveis, e ao bem 

estar dos seres humanos. Proteger e recuperar o meio ambiente, conservar os 

recursos naturais e utilizá-los de maneira sustentável, consumir de forma 

consciente e criar sociedades justas e pacíficas são também princípios 

importantes da EDS. 

 A EDS salienta através dos enfoques criativos e críticos, a reflexão a longo prazo, 

a inovação e a autonomia para fazer frente às incertezas e solucionar problemas 

complexos. 

 A EDS coloca em evidência a interdependência entre meio ambiente, economia, 

sociedade e diversidade cultural, no âmbito local e mundial, tendo em conta o 

passado, o presente e o futuro. 

 A EDS ligada às necessidades e condições específicas de vida das populações, 

oferece as competências para achar soluções e aproveitar a experiência e os 

conhecimentos existentes nas culturas locais. Favorece também o surgimento de 

novas ideias e uso de modernas tecnologias. 

 A essência da EDS pressupõe que nossos modelos e práticas atuais têm em 

caráter de exploração abusiva, tanto sobre o meio ambiente como sobre as 

relações sociais. Portanto, para vivermos plenamente um novo paradigma de 

desenvolvimento sustentável, as transformações devem ocorrer em dois níveis 

prioritários: social/cultural e ambiental. Essa capacidade de transição é um dos 

grandes objetivos da EDS. A noção de transição considera a necessidade dessa 

adaptação para fazer frente às novas realidades socioeconômicas e ambientais. É 

o conceito que chamamos: Educação para Transição. 

 

OS VALORES QUE APOIAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A EDS contempla o fato que, independente da grande diversidade de culturas e 

formas de vida, todas as pessoas pertencem à família humana e a uma comunidade 

terrestre com um destino comum. 

Aos Quatro Pilares da Aprendizagem deve-se, prioritariamente, considerar um 

quinto imperativo: 

 aprender a conhecer 

 aprender a fazer  
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 aprender a conviver  

 aprender a ser  

 aprender a se transformar e a transformar a sociedade. 

Esse pilar reconhece que cada um de nós atuando individualmente e em 

conjunto, pode transformar o mundo e que a Educação de Qualidade fornece as 

ferramentas para a transformação da sociedade. 

 

EDUCAÇÃO SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para fazer frente às mudanças climáticas, além das grandes contribuições da 

ciência e tecnologia, será necessária uma ação conjunta de toda a sociedade. 

Por essa razão, a UNESCO criou propostas concretas em todas as suas áreas 

de atuação: educação, ciência, cultura e comunicação, com o objetivo de abordar as 

mudanças climáticas de forma holística. 

Essa iniciativa da UNESCO foi proposta pela sua Diretora Geral Irina Bokova em 

Copenhague, na 15ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 

para as Mudanças Climáticas (COP – 15). 

Baseia-se em quatro temas, sendo um deles a Educação. Criou-se então, o 

programa de “Educação sobre as Mudanças Climáticas para o Desenvolvimento 

Sustentável”. 

O programa utiliza enfoques educativos inovadores para ajudar os jovens a 

compreender, enfrentar e adaptar-se aos efeitos das mudanças climáticas. 

Promove mudanças de atitude e incentiva comportamentos necessários para 

direcionar nosso mundo para um futuro em sintonia com o desenvolvimento 

sustentável. 

Procura formar uma nova geração de cidadãos conscientes das mudanças 

climáticas, pois: “A educação que as crianças e jovens recebem hoje, 

determinará o mundo de amanhã.” 

Módulos Didáticos relacionados às Mudanças Climáticas: 

1º - Mudanças Climáticas: 

Esse módulo foi concebido para auxiliar os professores a compreender questões 

relacionadas às mudanças climáticas em um contexto mundial e também regional. 

Esta publicação foi lançada em agosto de 2011, ainda exclusivamente em inglês, e 

disponível para download no link:  

 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002111/211136e.pdf
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Temos informações que brevemente estarão disponibilizadas em espanhol.  

As atividades propostas neste módulo versam sobre: 

 A atmosfera e o equilíbrio energético da Terra. 

 O tempo e o clima. 

 As mudanças climáticas. 

 Agir, agora! 

 Elaboração de planejamentos que abordem o tema (subsídio ao professor). 

 

2º - Educação Ambiental: 

Esse módulo foi concebido para auxiliar professores a integrarem questões e 

conceitos ambientais no planejamento de forma interdisciplinar, a fim de ampliar os 

conhecimentos básicos sobre o meio ambiente. 

As atividades propostas neste módulo versam sobre: 

 Definir o que é meio ambiente. 

 Por que devemos proteger nosso meio ambiente? 

 Conhecimentos básicos sobre o meio ambiente e sua relação com a Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

 Inserir e integrar no planejamento pedagógico, questões ambientais, 

contextualizando questões ligadas ao tema, em todo o fazer pedagógico. 

 

3º - Preparação e ações necessárias quando ocorrem desastres naturais: 

Esse módulo promove a incorporação de medidas preventivas e orientações em 

caso de desastres naturais. Incentiva a participação de jovens e docentes na 

elaboração de planos de ação e prevenção. 

Conteúdo básico: 

 Aprender sobre os terremotos. 

 Aprender sobre as inundações. 

 Aprender sobre furacões, tempestades, ciclones e tufões. 

 Aprender sobre tsunamis. 

 Aprender sobre vulcões. 

 

4º - Formação de Educadores: 

Esse módulo, difundido pela internet se baseia na formação de educadores, alunos, 

partes interessadas, organizações das Nações Unidas, pessoal da UNESCO entre 

outros, que exerçam um efeito multiplicador e promovam a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável e suas consequências práticas na solução das 

questões climáticas. 
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Conteúdo: 

 A EDS como prioridade mundial. 

 Como aplicar a EDS. 

 A função que cada um deve desempenhar. 

 Desafios. 

 

 A UNESCO e UNEP (United Nations Environment Programme) criaram um 

manual sobre mudanças climáticas e estilos de vida. Mostra como podemos ajudar 

nosso meio ambiente através de escolhas corretas e mudanças de comportamento. 

Com o objetivo de motivar os jovens a tomarem decisões conscientes como 

pessoas, consumidores e futuramente como profissionais, que levem a um estilo de 

vida sustentável. Esse manual está disponível em português (Portugal) no 

endereço: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124085por.pdf 

 Um outro “Manual de Etiqueta Sustentável” pode ser encontrado no site do 

“Planeta Sustentável” no link: 

http://planetasustentavel.abril.com.br/pdf/manual-etiqueta-sustentavel-30-2011.pdf 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

As mudanças climáticas, a crise mundial de alimentos e as crises financeiras e 

econômicas, são exemplos de questões de sustentabilidade com os quais nossa 

sociedade tem que lidar num mundo globalizado. 

As Escolas Associadas, ao desenvolverem projetos relacionados ao 

Desenvolvimento Sustentável, têm como objetivo preparar os alunos para lidar com 

esses desafios hoje e no futuro. A Educação é um dos principais pilares do 

Desenvolvimento Sustentável e é um instrumento chave para trazer mudanças 

significativas nas atitudes, comportamentos e modos de vida em direção a uma 

postura mais consciente, pois tem a função de prover os valores, atitudes, 

capacidades e condutas essenciais para que o ser humano possa confrontar os 

desafios de sua existência. 

As principais crises ambientais no planeta foram causadas pelo homem e esse 

número tende a aumentar até 2050 se medidas eficazes e urgentes não forem 

aplicadas. Esse é um dos desafios da Rio + 20.  

A primeira crise é a desertificação e a perda da qualidade do solo. Segundo a 

ONU mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em 100 países sofrem com as 

mudanças climáticas, com o desmatamento e o mau uso do solo nessas regiões.  

Este problema no Brasil já é tão sério que estima-se que o semi-árido se tornará 

totalmente árido em cerca de 50 anos.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124085por.pdf
http://planetasustentavel.abril.com.br/pdf/manual-etiqueta-sustentavel-30-2011.pdf
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É de todo oportuno lembrar que no ano de 2006 a celebração se destinou ao Ano 

Internacional dos Desertos e da Desertificação e as Escolas Associadas à UNESCO 

uniram-se num frutífero trabalho, uma vez que a temática propicia desdobramentos 

altamente significativos.  

O ser humano está no centro do problema da desertificação, seja como autor, seja 

como vítima. A luta contra a desertificação é uma luta pela Vida! 

Recentemente, no final do ano passado, a 

ONU lançou a Década das Nações Unidas 

para os Desertos e a Luta contra a 

Desertificação. (2010 – 2020) para ajudar 

a reverter esse processo que 

comprometerá as produções agrícolas e 

trará uma crise mundial de alimentos que é inevitável, levando-se em conta que a 

população mundial chegará aos 8 bilhões até 2050. 

 Outro problema grave é a escassez de água doce e potável. Por conta das 

mudanças climáticas e da desertificação esse problema tende a se agravar. 

Segundo o relatório da ONU sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos no 

mundo, até 2050 uma em cada quatro pessoas viverá em um país com escassez 

crônica e recorrente de água.  

Para tentar reverter essa tendência e superar esse 

desafio, temos em andamento um suporte contínuo que é a 

“Década de Ação – Água para a Vida”, que busca 

conscientizar as pessoas sobre sua responsabilidade na 

conservação da água e promover um esforço da 

comunidade mundial no melhor gerenciamento dos recursos 

hídricos. 

A água é essencial para a vida e crucial para o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

O buraco na camada de ozônio é outra questão importante, 

que oferece riscos ao equilíbrio do planeta. 

Em abril de 2010 tivemos a notícia de um buraco na camada 

de ozônio com nível recorde no Ártico. A perda significativa, 

segundo a Organização Meteorológica Mundial, se deve às 

substâncias nocivas ao ozônio aliadas a um inverno muito 

rigoroso. 

Para sensibilizar as pessoas quanto aos cuidados que 

devemos ter com nossa saúde e com o planeta, foi criado um Kit Educativo, com o 
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apoio pedagógico da UNESCO. Ele se constitui numa importante ferramenta para o 

processo educacional, prestando grande colaboração à ação docente dos 

professores. 

Através das aventuras do simpático Ozzy Ozone, as crianças e jovens 

aprenderão um pouco mais sobre esse assunto, tão complexo, que afeta 

diretamente a saúde humana. 

Link do Kit educativo Ozzy Ozone: 

http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/7489-p-

Ozzyozone_Teachers_guide.pdf 

Filme Ozzy Ozone. 

Link do livro: 

http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/4431-p-comic-book.pdf 

Outro grande pólo de preocupação é o colapso da vida nos oceanos. A 

acidificação e o aquecimento gradual comprometem todo o seu ecossistema. A 

população de fitoplânctons, por exemplo, diminuiu 40% em 120 anos e há muitas 

outras mudanças negativas causadas pela alteração do ph da água, que já são 

irreversíveis. 

Esse comprometimento da vida marinha acompanha a tendência global da 

perda da biodiversidade, que tem se acelerado de forma alarmante nos últimos anos 

e hoje, a previsão ambiental mais otimista diz que 30 a 40% das espécies vivas no 

planeta estão extintas. Como dependemos da biodiversidade para viver, medidas  

urgentes  de   redução  desse  ritmo  devem ser tomadas.   

Devido à importância desse tema 

e para incentivar medidas que sejam 

eficazes na reversão desse triste 

quadro, a ONU instituiu a Década da 

Biodiversidade – 2011 – 2020. 

 

  

http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/7489-p-Ozzyozone_Teachers_guide.pdf
http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/7489-p-Ozzyozone_Teachers_guide.pdf
http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/4431-p-comic-book.pdf

