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Resumo 

O trabalho em tela apresenta a temática da sustentabilidade em sua perspectiva educacional. Traz como 

objetivo problematizar o uso desse conceito em sala de aula, bem como apresentar as possibilidades de 

uma abordagem crítica nos contextos educacionais. Apresenta a metodologia do estudo do meio como 

ferramenta para a adoção de práticas educativas emancipadoras.. Em termos metodológicos trata-se de 

uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. Do ponto de vista dos aportes teóricos e respaldo legal 

para tal discussão consideramos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira, os 

Parâmetros Curriculares 3º e 4º Ciclo do Ensino Fundamental, os princípios propostos pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, da UNESCO. Aborda o conceito de sustentabilidade de 

forma ampliada, problematizando-o, considerando o papel do educador no sentido de promover 

oportunidades em que os alunos e alunas desenvolvam uma visão sobre o significado de um futuro 

sustentável, bem como oportunidades de adquirirem o conhecimento, habilidades, atitudes e 

experiências, que os conduzirão a esse futuro. Dessa forma, ao final do artigo aborda-se a metodologia 

do estudo do meio, não como única, mas como interessante ferramenta pedagógica na construção de 

uma educação que conjugue os desafios para a educação do século XXI. 

 

Palavras chave: Educação e Sustentabilidade, Ensino de Geografia, Educação no Século XXI, Estudo do 

Meio. 



 

Introdução 

O trabalho em tela apresenta a temática da sustentabilidade. Tem como objetivo 

problematizar o uso desse conceito em sala de aula, bem como sua abordagem acrítica nos 

contextos educacionais. Apresenta a metodologia do estudo do meio como possibilidade 

concreta para a adoção de abordagens educacionais de cunho emancipador.  

Em termos metodológicos trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. 

Considerando, como nos ensina Demo (1996, p.34) como atividade de questionamento 

sistemático da realidade.  

Do ponto de vista dos aportes teóricos e respaldo legal para tal discussão consideramos 

que a concepção de educando, com consciência crítica, corrobora a formulação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional brasileira, promulgada em 20 de dezembro de 1996. 

Essas diretrizes consolidam os princípios propostos pela Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, da UNESCO, cuja ênfase está no “aprender a conhecer, no 

aprender a fazer, no aprender a conviver e no aprender a ser” (Ibid., 5). Fortalecem a perspectiva 

de uma educação que fuja dos modelos padronizados e que amplie as possibilidades criativas 

dos alunos e alunas.  

Associar a discussão do conceito de sustentabilidade nesse contexto, incorporando a 

contribuição de alguns autores que têm apontado para o risco de se dogmatizar a questão e 

perder a dimensão crítica do processo educacional é o desafio deste artigo. Trabalha-se com 

abordagens do conceito de sustentabilidade de forma ampliada, problematizando-o e levando a 

discussão para o campo da ética ligada à identidade do professor, que não apenas transmite 

conhecimentos prontos, mas instiga o educando a apropriar-se do seu papel de co-autor e 

construtor de conhecimento em um contexto social e político. 

Nesse sentido, defendemos que os educadores devam estar preparados no sentido de 

promover oportunidades em que os alunos e alunas desenvolvam uma visão sobre o significado 

de um futuro sustentável, bem como oportunidades de adquirirem o conhecimento, habilidades, 

atitudes e experiências, que os conduzirão a esse futuro. Dessa forma, ao final do artigo aborda-

se a metodologia do estudo do meio, não como única, mas como interessante ferramenta 

pedagógica na construção de uma educação que conjugue os desafios para a educação do 

século XXI. 

 



Educar sobre a sustentabilidade 

A concepção de educando, com consciência crítica, corrobora a formulação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece como finalidade da educação “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º). E como objetivos do 

Ensino Médio, “a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos; (...) a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania; (...) o aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação 

ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; (...) a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35). (BRASIL, História, 

1998, p. 8). 

Essas diretrizes consolidam os princípios propostos pela Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, da UNESCO, cuja ênfase está no “aprender a conhecer, no 

aprender a fazer, no aprender a conviver e no aprender a ser” (Ibid., 5). Fortalecem a perspectiva 

de uma educação que fuja dos modelos padronizados e que amplie as possibilidades criativas 

dos alunos e alunas.  

Em resumo, a tônica desses princípios é: “aprender a conhecer e aprender a fazer”, 

levando a uma aproximação entre a teoria e a prática. Além disso, o aprender a conviver aponta 

para uma educação como elemento essencial na construção de laços sociais, no 

desenvolvimento de uma cultura de cooperação e solidariedade. Os PCN’s apontam ainda para 

a necessidade de uma 

... ética da identidade, exigida pelo desafio de uma educação voltada para 
a constituição de identidades responsáveis e solidárias, compromissadas com a 
inserção em seu tempo e em seu espaço, pressupõe o aprender a ser, objetivo 
máximo da ação que educa e não se limita apenas a transmitir conhecimentos 
prontos. (Ibid., 8) 

 

Ainda nessa perspectiva de uma educação que formará os cidadãos do século XXI, 

analisamos o documento da IUCN-CEC intitulado ‘Engaging People in Sustainability’, que traz a 

discussão da Educação ‘para’ Sustentabilidade. No documento apresentam-se os valores que 

permeiam a construção dessa educação. Esse documento põe em discussão as mudanças no 

modo de se fazer e pensar educação, difundidas como o desafio deste novo século. Entre elas, 

podemos citar a eminente crise ambiental e a demanda de uma educação que contemple uma 

ética para com o futuro.  

Esses propósitos implicam no desenvolvimento de novas atitudes e habilidades, de 

forma que os alunos sejam estimulados a atuar criativamente sobre as principais questões do 



planeta. No bojo dessas discussões que se espalharam pelos diversos países do mundo, o 

Ministério da Educação do Canadá elabora o documento, Educating for Sustainability: the Status 

of Sustainable Development Education in Canada. Outro documento, do Council of Ministers of 

Education do Canadá reforça essa concepção de educação que possa despertar nos alunos um 

olhar inquisitivo sobre a questão ambiental e que proponha possibilidades de pensar e 

desenvolver novas atitudes frente ao meio ambiente. Segundo o documento cabe aos 

educadores proporcionar aos educandos uma maior compreensão da interdependência entre 

economia, ambiente e questões sociais; bem como uma compreensão sistémica dos procesos. 

Cabe ressaltar que em um projeto educacional assim contextualizado, há que se criar espaço 

para que os educandos tenham contato com temas ligados àconstrução de consensos, tomada 

de decisão. Eles, os educandos devem ser desafiados a projetar um futuro sustentável, bem 

como refletir  sobre as conseqüências de seu comportamento e ações. (Cf. CANADÁ, s/d., p. 9). 

Um desafio a ser vencido nessa discussão pressupõe  a reflexão sobre o conceito de 

“educação para sustentabilidade” assim, Jickling (1992), contesta o uso conectivo da preposição 

‘para’. Segundo sua concepção uma educação ‘para’ sustentabilidade seria indutiva e autoritária, 

dogmática, o que não contribuiria para a construção da autonomia do conhecimento e da visão 

crítica dos educandos, com prejuízo ao restringir sob esse direcionamento o horizonte dos 

alunos.. 

O autor alerta para o risco de que os educadores estejam mais propensos ao 

treinamento, ou, melhor dizendo, a um adestramento, do que a um projeto educacional que lhes 

possibilite a formulação de seus próprios pensamentos. Isso implica, necessariamente, ampliar 

as possibilidades de análise e interpretação crítica, questionamento e reflexão dos alunos e 

alunas. O autor afirma ainda que desenvolvimento sustentável não deveria ser considerado um 

conceito incontestável, daí sua proposta de “educar sobre a questão da sustentabilidade”, o que 

indicaria um processo e não um fim. Segundo Jickling (1994, p. 6). 

Falar em educar para o desenvolvimento sustentável sugere uma atividade 
mais próxima do treino ou da preparação para que se atinjam certos objetivos 
instrumentais. É importante observar que esta posição assenta-se em vários 
pressupostos. Primeiro, o desenvolvimento sustentável é um conceito incontestável, 
e segundo, a educação é uma ferramenta a ser utilizada para sua promoção. O 
primeiro ponto é claramente falso e deve ser rejeitado; existe considerável ceticismo 
sobre a coerência e a eficácia do termo. A segunda hipótese também pode ser 
rejeitada. A prescrição de uma determinada perspectiva é repugnante para o 
desenvolvimento do pensamento autônomo. 1 
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Para o pesquisador canadense “Desenvolvimento Sustentável” é um conceito em 

construção, permitindo um grande espectro de abordagens. Por isso, ele propõe que olhemos 

para determinada realidade com curiosidade investigativa, com o claro intuito de compreendê-la 

no seu pioneirismo e vanguardismo, assimilando circunstâncias paradoxais como sua 

potencialidade e fragilidade, para o autor  “educação para a sustentabilidade” deve: 

Indicar um processo, não um fim, um quadro conceitual no qual se 
analisam questões. Ela exige que os estudantes reconheçam a interação entre o 
meio ambiente, a economia e a saúde da sociedade. Ela incentiva os estudantes a 
abandonarem as explicações simplistas oferecidas por uma abordagem linear de 
causa e efeito em favor de uma abordagem sistêmica, cujo objetivo é fazer com que 
os estudantes desenvolvam sistemas de análise eficazes. Isso ajuda os estudantes a 
reconhecer a interdependência que caracteriza o nosso mundo, em que cada vez 
mais as fronteiras desaparecem.2 (JICKLING, 1994, p. 8). 

Os anais que dão sustentação teórica à construção de uma Educação ‘para’ a 

Sustentabilidade apontam que os educadores devem ser eficientes no sentido de promover 

oportunidades em que os alunos desenvolvam uma visão sobre o significado de um futuro 

sustentável. Além disso, os educadores devem proporcionar oportunidades para que esses os 

construam conhecimento, desenvolvam habilidades e atitudes, bem como vivenciem 

experiências, que os conduzirão a esse futuro. Segundo esses documentos o “conteúdo que 

enfoca fenômenos reais, e apresenta tensão e debate pode propiciar a entrada nas questões mais 

amplas da sustentabilidade. Nesse caso, a abordagem a partir de estudos de casos é especialmente 

eficaz. (CANADÁ, s/d, p. 72)3. 

No que diz respeito ao conceito de sustentabilidade, tema gerador deste trabalho, 

levando-se em conta a postura acima discutida, reconhecida pelo Ministério da Educação, 

apresentaremos ao leitor as questões mais relevantes da discussão sobre o tema. Nossa 

intenção é de renovarmos nosso posicionamento a respeito do conceito de desenvolvimento 

sustentável, ou de educação ‘para” sustentabilidade, considerando o acima exposto, bem como 

considerando ainda a polifonia no debate acerca desse tema.    

O diálogo entre Educação e o conceito de desenvolvimento sustentável 

Para iniciar este debate, cumpre retomar alguns elementos acerca da temática 

ambiental, que contribuíram para a ampliação da discussão acerca da sustentabilidade, hoje tão 

profundamente aludido. 

A década de 1960 assistiu ao surgimento de movimentos ecológicos e culturais que 

advertiram sobre as graves ameaças ao planeta e denunciavam a insustentabilidade do modelo 
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de desenvolvimento adotado. Data de 1962 o lançamento de um livro que foi referência para o 

movimento ambientalista: Primavera Silenciosa4, da bióloga estadunidense Rachel Carson, 

denunciando o risco à saúde humana do uso indiscriminado de pesticidas e herbicidas utilizados 

em larga escala, a partir da “Revolução Verde”. Por meio desse movimento emergente 

denunciava-se a busca da obtenção de lucro a qualquer preço, a produção em escala cada vez 

maior e a mercantilização da natureza com a adoção de uma relação predatória da sociedade 

frente a mesma. 

Em 1972, diante de fortes indícios de que a crise ambiental alcançaria proporções 

alarmantes e do risco da escassez de diversos recursos, a Organização das Nações Unidas – 

ONU promoveu a 1ª Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano, dedicada à 

avaliação das relações entre sociedade e natureza.  

A Conferência foi marcada pelo embate entre os países desenvolvidos do hemisfério 

Norte e os países subdesenvolvidos do Sul. Enquanto os países do Norte, de modo geral, 

defendiam a necessidade de implementar políticas ambientais rigorosas, os países do Sul 

reclamavam o direito de perseguir o desenvolvimento econômico e investir na industrialização.  

A tônica dessa primeira grande Conferência Internacional sobre Meio Ambiente estava 

voltada para o projeto de alguns países do sul, de empreenderem sua industrialização e 

utilizarem seus recursos naturais, em busca do crescimento econômico. Naquele momento, o 

binômio desenvolvimento econômico versus conservação da natureza ocupou o centro das 

discussões. Uma das propostas surgidas naquela conferência foi o de crescimento zero para os 

países periféricos, a fim de que esses preservassem o meio ambiente.  

Desde 1972, outros encontros internacionais ocorreram e as reflexões sobre o tema 

começam a ser alteradas. 

Entre as formulações em defesa do meio ambiente e das diferentes populações do 

planeta, chegou-se ao conceito de ecodesenvolvimento, que propaga a idéia de 

desenvolvimento, não apenas do ponto de vista econômico, mas como algo capaz de gerar bem 

estar social aos diferentes grupos humanos, a partir de seus anseios e respeitando as 

particularidades de cada agrupamento.  

Em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

presidida pela primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland. O trabalho da Comissão 

resultou na publicação de um relatório intitulado "Nosso Futuro Comum"5, publicado em 1987. 

                                                             
4
 Silent Spring é o título em inglês 

5
 Esse relatório ficou mundialmente conhecido como Relatório Brundtland. 



Nele, ficou consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável, apoiado em políticas 

voltadas à promoção de crescimento econômico, bem como melhoria da qualidade de vida, para 

assegurar que as gerações futuras tenham acesso a esses recursos. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

conhecida como Eco 92 ou Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, tornou-se um marco 

na história da inserção das questões ambientais nas relações internacionais. Pelas suas 

dimensões, esta foi uma das mais importantes conferências internacionais de todos os tempos: 

nela estavam representados 172 Estados, 116 deles na pessoa do chefe de Estado ou de 

Governo. 

A partir da Eco 92, a sociedade contemporânea passa a ser analisada em suas 

contradições e principalmente na referência de desigualdade no que tange aos padrões e acesso 

aos bens de consumo e às condições mínimas de sobrevivência: água potável, saneamento, 

alimentação, entre outros, considerando as diferenças entre as populações do norte e do sul.  

Amplia-se, a partir dessa Conferência, o olhar dos estudiosos e dirigentes para os países 

periféricos, para contemplar uma perspectiva de acesso à biodiversidade e/ou às informações 

contidas nos recursos biogenéticos. Expande-se o leque de abordagens em termos ambientais: 

temas como pobreza e ausência de democracia como fator de risco ao meio ambiente, merecem 

veementes discussões; propõe-se uma agenda de ação e, principalmente, salienta-se a 

importância da educação no que diz respeito à conservação dos recursos naturais e à melhoria 

da qualidade de vida das populações marginalizadas. 

Os participantes da Rio - 92 buscaram articular objetivos de conservação ambiental com 

os de desenvolvimento econômico embasados no conceito de sustentabilidade. O tema é 

bastante controvertido, como mencionado anteriormente, muitos autores afirmam que se trata de 

adotar um discurso verde para a manutenção do sistema capitalista, que, de outra forma estaria 

condenado. De qualquer forma, esse conceito ainda em construção e bastante polêmico toma 

fôlego a partir da adoção de um discurso que formula um “Desenvolvimento Sustentável”, que 

tem sido incluído em inúmeros campos temáticos. O limiar do século XX assiste a um intenso 

debate acerca dessa abordagem. Entretanto, salientamos uma interessante formulação de Alain 

Lipietz, apresentada já no início do século XX, para quem “Desenvolvimento Sustentável é o que 

permite satisfazer as necessidades das gerações atuais, começando pelos mais carentes, sem 

comprometer as possibilidades de que gerações futuras também possam satisfazer suas 

necessidades.” (LIPIETZ, 2002, p. 22). 



Segundo o próprio Lipietz, o conceito de desenvolvimento sustentável traz em seu bojo 

duas idéias centrais: a idéia de duração dos recursos e de redistribuição, ou seja, de justiça 

social. Para muitos autores, entre eles Jacobi e Rattner, a própria noção de governabilidade 

estaria sujeita às possibilidades de superação da pobreza, da marginalização e da desigualdade. 

Reafirma-se a necessidade da busca de um novo paradigma de desenvolvimento que, ao invés 

de priorizar o aspecto financeiro e a busca incessante de lucro,  

[...] coloque o ser humano no centro do processo de desenvolvimento, que 
considere o crescimento econômico como um meio e não como um fim, que proteja 
as possibilidades de vida e as gerações atuais e futuras, e, por fim, que respeite a 
integridade dos sistemas naturais e que permita a existência da vida no planeta. 
(GUIMARÃES, 2002, p. 59). 

Essa reflexão aponta para uma perspectiva de mudança de paradigma, ou seja, um 

outro entendimento do conceito de desenvolvimento, no qual, a perspectiva humana e ambiental 

sejam incorporadas. Nesse sentido, Jacobi chama a atenção para a necessidade de se pensar o 

desenvolvimento sustentável considerando os avanços tecnológicos, para que tanto os aspectos 

sociais, quanto ambientais possam ser priorizados, dessa forma, defende a exploração dos 

recursos de forma racional. Entretanto, corrobora a abordagem de Lipietz ao preconizar a 

necessidade da  distribuição da riqueza e da revisão dos padrões de consumo, nocivos e 

extremamente desiguais. Para o autor a noção de sustentabilidade aponta para a 

complementaridade de aspectos como: justiça social, qualidade de vida e equilíbrio ambiental, o 

que pressupõe a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento. Segundo o autor: 

desenvolvimento sustentável somente pode ser entendido como um 
processo no qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas com 
a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco 
institucional. De outro, o crescimento deve enfatizar os aspectos qualitativos, 
notadamente os relacionados com a eqüidade, o uso de recursos – em particular da 
energia – e a geração de resíduos e contaminantes. (JACOBI, 2003, p. 195). 

Assim, para o autor o conceito de desenvolvimento implica na superação das 

disparidades sociais, no atendimento das necessidades básicas, na revisão desse padrão de 

consumo que requer uso intensivo dos recursos naturais e produção excessiva de residuos, 

acirramento de conflitos sociais, entre outros.  

Nesse contexto das discussões,, a abordagem de Rattner  traz a dimensão dos direitos 

humanos atrelados ao conceito de desenvolvimento sustentável. Para o autor, a transposição do 

fosso entre ricos e pobres lança a grande reivindicação da atualidade:  

[...] – direitos humanos – não como uma visão utópica ou idealista, mas 

como condição básica para a sobrevivência da sociedade e a sustentabilidade de 



suas instituições. Esse é o cerne de uma ética universal que transcenda todos os 
outros sistemas de crenças e valores, como síntese da consciência humana, ciente 
da preciosidade de todas as formas de vida e da necessidade de cooperação, 
solidariedade e interdependência. (RATTNER, 2003, p. 3). 

Essa visão sistêmica difundida pelo autor, bem como os valores éticos a ela atrelados,  

levou-nos a considerar o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PDSA - como 

um estudo de caso paradigmático para entendimento do conceito em questão.  Esse Programa 

foi  investigado e apresentado como possibilidade de estudo para alunos e alunas do ensino 

básico, considerando que suas premissas estavam ancoradas na busca por um futuro 

reinventado a partir de uma prática cotidiana com princípios éticos e valores democráticos e 

ambientalmente sustentáveis. 

O Trabalho de campo no Estado do Amapá: um relato de experiência 

Apresentaremos a seguir um relato de experiência em que utilizamos a metodologia do 

Estudo do Meio6 para construir com os alunos o conceito de sustentabilidade considerando as 

aspectualidades anteriormente destacadas neste artigo. Cumpre-nos reafirmar que a 

abordagem, durante o estudo do meio aqui analisado, é signatária das reflexões acerca do 

conceito de sustentabilidade dessa forma ampliada e crítica como sugerimos até aqui. 

Nessa prática educativa os  educandos são convidados à reflexão, ao questionamento, à 

busca por respostas próprias e ao comprometimento com o grupo na produção de um trabalho 

final capaz de traduzir a densa carga de experiências, emoções e aprendizagens vivenciadas ao 

longo do processo. 

O estudo do meio  em questão foi realizado, entre março e junho de 2001, com alunos  

do 3º ano do Ensino Médio da Escola Vera Cruz de São Paulo, tinha como eixo central a 

discussão do conceito de desenvolvimento sustentável à luz da experiência do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Amapá. O trabalho de campo, ponto alto do trabalho, foi 

realizado entre 20 e 28 de maio de 2001.  

A proposição de um estudo do meio para o Amapá surgiu porque o estado vinha 

funcionando como um laboratório de implementação de políticas públicas de caráter sustentável, 

implicando definições mais precisas do conceito e em tomada de posição, frente a determinadas 

questões. Desse modo, poderia favorecer pensamento e análise críticos por meio de uma 

                                                             
6 Estudo do meio compreendido como prooposta metodológica na qual os alunos são colocados em 

contato direto com determinada realidade. Cabe salientar que as diretrizes curriculares brasileiras apresentam essa 
metodologia como uma possibilidade de propiciar aos alunos uma formação mais abrangente e que os aproximem 
de procedimentos científicos, ainda na fase da escolarização básica.  

 



abordagem dialética, o que possibilitaria aos estudantes o exame de seu sistema de valores e 

seu posicionamento diante de uma dada realidade.  

Pretendíamos, por  fim, que os alunos envolvidos no Estudo do Meio, refletissem sobre 

suas ações e as conseqüências em termos locais e globais de forma conjugada. 

Fomos7 a campo, conhecer o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá - 

PDSA que havia sido implantado por João Capiberibe, governador eleito em 1994. A motivação 

primeira dessa proposta deu-se por acreditarmos que existem possibilidades concretas de 

aprendizagem em ambientes educadores por excelência.  

Em um Estudo do Meio é fundamental para o estudante, que está começando a 

compreender o mundo, conhecer a diversidade de ambientes, habitações, modos de vida e 

formas de organização do trabalho. Isso possibilita a ampliação da visão de mundo dos alunos.  

A Amazônia apresentada nos livros, filmes, reportagens e nas mídias mais diversas, 

certamente, adquire um novo sentido. Os discursos sobre diversidade biológica, das paisagens e 

pluralidade cultural, tão difundidos, adquirem significado pela concretude da experiência. Ao 

caminharem pela floresta, ou atravessarem áreas de Cerrado, ao observarem as matas de 

Igapó, em contraste com as de terra firme, o aprendizado vai se construindo para os educandos. 

Por outro lado, o contato com as pessoas, e com um conjunto de conhecimentos construídos ao 

longo de séculos de convivência com aquele ambiente, permitiu que as generalizações 

cedessem espaço à experiência concreta, assegurada pela proximidade com esse outro 

universo..    

Desde o início, a proposta de Estudo do Meio que norteava esse trabalho, fomentava o 

debate acerca do conceito de desenvolvimento sustentável, suas origens, limites e 

potencialidades. Para tanto, exigiu-se a participação ativa dos alunos, seja no que diz respeito às 

leituras prévias ao trabalho de campo, à pesquisa sobre os temas; seleção e organização de 

material; divisão de tarefas no grupo; estabelecimento de relações dos textos lidos em sala com 

as entrevistas, palestras, observações nos museus, nas comunidades, no dia-a-dia, no campo.  

Esse conjunto viabiliza a compreensão desse trabalho como recurso didático para uma atividade 

construtiva, que favoreça ainda a constatação de que “o conhecimento é uma organização 

específica de informações sustentadas tanto na materialidade da vida concreta, como a partir de 

teorias organizadas sobre elas.” (BRASIL,  1998, p. 96). 

                                                             
7
 Ao todo foram 62 pessoas: 57 alunos da Escola Vera Cruz, três professores: Professora Maria Lídia 

Bueno Fernandes, Professora Lucília Siqueira e Professora Margareth Polido; uma coordenadora da escola: Maria 
Lúcia di Giovanni e o responsável pela operação da viagem Sr. Sìlvio Marchini. 



Nesse sentido, é pressuposto em um projeto como esse que alunos aprendam a 

formular perguntas, estabelecer recortes temáticos, relacionar a realidade com a teoria, 

questionar para além das explicações teóricas previamente obtidas, utilizar diferentes fontes de 

documentos e reunir as informações obtidas de forma adequada.  

O Amapá apresentava-se como cenário privilegiado à aprendizagem e favorável para a 

construção do conceito de desenvolvimento sustentável. Isso porque esse Estado, com a 

implantação do PDSA, oferecia possibilidades concretas de compreensão do caráter sistêmico 

do conceito de sustentabilidade. Representava, naquele momento histórico, uma oportunidade 

para se aprender, na prática, como deve ser a construção da sustentabilidade de acordo com as 

variáveis ambientais, sociais e econômicas contempladas pelas políticas públicas. Essa noção 

de desenvolvimento sustentável trazia, em seu bojo, uma concepção integradora, na qual a 

abordagem particularista dava lugar a uma perspectiva mais ampla, que contemplava também 

um compromisso com a construção de novas possibilidades para o futuro (Cf. Fernandes, 2008) 

Com isso, ao realizarmos pesquisa sobre o Amapá e o PDSA, pretendíamos investigar em que 

medida é possível abandonar a visão unilateral, que privilegia o conceito de desenvolvimento 

como sinônimo de crescimento e progresso material, para incorporar a essa construção as 

demandas sociais, ambientais e políticas.  

Além disso, há o apelo político ao se investigar e vivenciar a experiência concreta de 

profissionais que ousavam sonhar com mudanças consideradas extremamente radicais, de 

acordo com os parâmetros de desenvolvimento conhecidos até então no Brasil e, em especial, 

na Amazônia e engajar-se politicamente para propor essa revolução a partir de políticas 

públicas. Assim, confrontamos os jovens com algumas possibilidades concretas de 

transformação da sociedade, tanto pela adoção de um conjunto de políticas públicas que vinham 

sendo implementadas no Estado do Amapá  quanto pela própria sociedade organizada que 

protagonizava um processo de integração dos movimentos sociais nos processos decisórios.  

Entre as prioridades dessas políticas públicas podemos destacar as ligadas aos projetos 

sociais e ambientais. Como mencionamos anteriormente, interessava-nos expor nossos 

educandos à abertura de novas possibilidades de interpretação do conceito de desenvolvimento, 

a despeito dos dogmas veiculados, sobre a noção de desenvolvimento e progresso na 

Amazônia. Assim, novas diretrizes do governo do Amapá abriam um leque de possibilidades 

práticas de atuação contra os fatores de exclusão, tais como: o autoritarismo, as práticas 

antidemocráticas e o patrimonialismo que haviam sido a tônica das políticas para a Amazônia até 

a posse do Governador Capiberibe.  



O PDSA apontava para a perspectiva de ampliação do conceito de desenvolvimento, 

no sentido de dilatá-lo para que a dimensão humana e ambiental fossem incorporadas de 

forma a se romper  com a lógica do desenvolvimento como um fim em si mesmo e aponta para 

a urgente necessidade de se levar em consideração a qualidade da vida das pessoas.  

Importante referencial teórico para o PDSA e que adotamos no nosso junto aos alunos 

é o economista Amartya Sen, que cunhou um conceito de desenvolvimento sustentável que 

prega a necessidade de mudança de paradigma no que se refere à racionalidade econômica. 

Para ele é importante que se construa uma racionalidade ambiental. O autor questiona o 

discurso de crescimento e de desenvolvimento econômico, entendendo-o como reducionista 

por limitar as diversas esferas da vida à lógica econômica. Esse autor consagrou-se ao 

aproximar o conceito de desenvolvimento ao de liberdade, tendo como título de sua obra 

Desenvolvimento como Liberdade, na qual afirma: 

[...] desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam 
as escolhas e as possibilidades das pessoas de exercer ponderadamente sua 
condição de agente (...). Se o ponto de partida da abordagem é identificar a liberdade 
como principal objetivo do desenvolvimento, o alcance da análise de políticas 
depende de estabelecer os encadeamentos empíricos que tornam coerente e 
convincente o ponto de vista da liberdade como perspectiva norteadora do processo 
de desenvolvimento. (SEN, 2001, p. 22). 

A relação entre desenvolvimento e liberdade é referendado quando o Sen propaga a 

necessidade de superação das principais mazelas sociais que atingem a humanidade de forma a 

se atingir o tão aclamado “desenvolvimento”, além disso, aponta para a necessidade de 

mudança de paradigma, a fim de que as necessidades do ser humano possam voltar a ter 

preponderância em relação ao mercado e, dessa forma, demover o lugar comum da lógica da 

exclusão e pobreza características do desenvolvimento tradicional. Nessa perspectiva, o autor 

infere: 

[...] o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 
liberdades: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 
social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 
excessiva de Estados repressivos. .(Ibid., p. 22). 

.  

Essa abordagem teórica possibilitou a identificação de localidades com características 

relevantes que possibilitassem aos alunos e alunas um aprendizado profundo e reflexivo sobre o 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

Definimos as várias etapas do trabalho de campo, levando em conta a possibilidade de 

aprendizado em diferentes contextos e as perspectivas diversificadas de olhar sobre o PDSA e o 

conceito de sustentabilidade que os diversos grupos humanos do Amapá teriam. Assim, nossos 



interlocutores diretos seriam representantes do governo do Estado, da população macapense, 

da população quilombola, da população extrativista, da população indígena, da comunidade 

pesqueira; intelectuais, professores, técnicos, entre outros. 

Diante das diversas possibilidades de visitas e estudos, definimos a Escola Bosque8 e 

as diferentes comunidades de pescadores do Arquipélago do Bailique, o quilombo do Curiaú,9 

as associações indígenas10, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru11, o 

Projeto Navegar12, Museu Sacaca13, o IEPA – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

do Estado do Amapá14, o Beiradão15.  

Compreendemos que um trabalho de campo como este se torna rico pelo inusitado, pelo 

imprevisto a que estamos sujeitos. Quando deixamos a segurança de uma sala de aula e a 

confortável estrutura de uma escola, somos regidos pelo desconhecido, pelo inesperado, pela 

riqueza da vida e da realidade que se apresenta pulsante a nossa vista. Assim, orientamos os 

alunos a praticarem uma intensa interlocução, bem como registrarem em um caderno de campo 

e em um diário de bordo todas as experiências, de forma a poderem trocar com o grupo nos 

momentos adequados. 

Embora extremamente simpáticos ao PDSA, nossa postura enquanto educadores foi 

sempre a de questionamento, por acreditarmos ser esta a base de uma educação 

emancipadora.  Assim, para cada um dos temas formulados e direcionamentos indicados aos 

                                                             
8 Essa escolha  deveu-se ao projeto político-pedagógico diferenciado, à arquitetura em diálogo com a 

cultura e o clima local, desenvolvida a partir das técnicas do grupo indígena Waiãpi; ao engajamento da 
comunidade, ao projeto de educação ambiental, ao reconhecimento da experiência e sabedoria dos mais velhos e à 
sua localização em um arquipélago, próximo à foz do Rio Amazonas com comunidades de pescadores com 
atividades ligadas à carpintaria naval. 

9 O quilombo do Curiaú situa-se em uma área de grande beleza cênica. Possibilitou uma série de 
discussões, entre elas, a pertinência da criação de uma Área de Proteção Ambiental no local, bem como, projetos 
ligados ao fortalecimento da identidade étnica da população negra e algumas políticas afirmativas em benefício 
dessa população 

10 As comunidades indígenas criaram organizações para representar seus interesses e defender seu modo 
de vida. Além disso, no Amapá, já estava avançada a discussão acerca da repartição dos recursos gerados a partir 
do acesso ao conhecimento tradicional. Isso parecia suficientemente interessante, posto que inovador. 

11 A RDS do Rio Iratapuru localiza-se no interior do Amapá, às margens do Rio homônimo, afluente do 
Jarí. Essa comunidade de coletores de castanha vinha desenvolvendo novas atividades para agregar valor à 
produção, rompendo com a influência dos atravessadores que dominaram a comercialização do produto até então. 
Havia ainda o estímulo ligado ao fascínio que a floresta exerce e a perspectiva de compartilharmos o modo de vida 
daquela comunidade. 

12 Esse projeto permitia que as comunidades ribeirinhas, distantes dos grandes centros urbanos, tivessem 
acesso às notícias de todo o mundo por meio da internet além de obter documentos, manter comunicação com 
lugares distantes entre outras coisas. 

13 Este Museu está localizado na sede central do IEPA em Macapá. Baseado em um modelo de Museu a 
Céu Aberto, mostra, os diferentes ambientes do Amapá, bem como a tecnologia e cultura da região. 

14 O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá desenvolve uma série de 
pesquisas sobre os potenciais fitoterápicos das espécies amazônicas e possui uma farmácia que comercializa os 
produtos resultantes dessas pesquisas.  

15 Uma favela fluvial resultado direto do projeto Jarí, um mega-projeto implementado na região e que 
exerceu um forte impacto sobre as comunidades.  



trabalhos a serem desenvolvidos, apresentávamos questionamentos que serviriam para 

despertar a visão crítica dos estudantes, durante todo o percurso da experiência do trabalho de 

campo.  

Assim, ao cabo dessa experiência pudemos coletar os registros desses estudantes, que 

muito nos estimulam a prosseguir com essa abordagem teórico-metodológica. Reunimos a 

seguir alguns excertos extraídos de introduções ou considerações finais das monografias dos 

alunos. Vale dedicar atenta leitura a esas importantes reflexões. 

 A conclusão final que se pode tirar da viagem ao Amapá e do 
conhecimento de seu plano de desenvolvimento sustentável é a de que o programa 
é, de fato, muito bem estruturado e articulado em sua concepção, mas sua aplicação 
ainda está nos estágios iniciais e é extremamente dependente das ações do 
governo, o que mostra que o plano ainda não está maduro na consciência popular. 
Isso traz à tona a pertinente questão referente à perduração do projeto. Qual será a 
resistência do PDSA se seus ideais e objetivos não forem incorporados pela 
população amapaense?16 

O ambiente amazônico e todo o pessoal que ali reside nos proporcionaram 
uma experiência única e muito rica, formadora de opinião crítica sobre um modelo de 
desenvolvimento que colide com o modelo da noção17 de progresso.18  

Com este trabalho pretendemos contrapor as soluções encontradas nas 
duas formas de desenvolvimento (convencional e sustentável), mostrando as 
conseqüências  positivas e negativas dos diferentes projetos. Dessa forma 
deixaremos claro que existem outras formas, diferentes daquelas que estamos 
acostumados para solucionar os eternos problemas como a preservação ambiental, 
a educação e a saúde.19 

Foi demais navegar pela primeira vez no Amazonas. Você olha em volta, e 
parece que viajou no tempo, quando você tem a oportunidade de conversar com 
alguém, parece que viajou para frente. A mentalidade das pessoas é a que você 
espera pra daqui a 50 anos, a conscientização de como o mundo precisa ser. É 
muito emocionante ver as pessoas vivendo no meio do mato, sabendo explorar os 
recursos, sem destruí-los.

20
 

 

Considerações Finais 

Em um cenário de crescente preocupação com os destinos do planeta devido aos 

diversificados impactos ambientais a temática da sustentabilidade ganha destaque tendo em 
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 Conclusão extraída do trabalho “análise do programa de Desenvolv imento Sustentável do Estado do 
Amapá”. Grupo 3, p. 40. 

17 O grupo faz referência à discussão realizada em classe com base na obra de Rosendorfer, que analisa 
a palavra progresso, em alemão Fortshreiten, e alega que a etimologia dessa palavra significa: dar passos para 
longe de si mesmo; distanciar-se do que é essencial. 

18 Trecho extraído da introdução do trabalho: “Desenvolvimento Sustentável: Reflexão do Estudo do Meio 
do Amapá 2001”.  Grupo 10, p. 3 

19 Apresentação do trabalho: “Amapá: preservação e desenvolvimento.” Grupo 4, p. 3. 
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 Declaração do aluno P. C. à assessoria de imprensa do Governo do Amapá.  



vista as crescentes discussões acerca da exaustão dos recursos naturais e da própria ameaça à 

manutenção da vida humana no planeta. Assim, o o campo educacional embala essa discussão 

e a respalda em diferentes documentos e diretrizes nacionais e internacionais. Apresentamos 

neste artigo uma proposta de abordagem teórico-metodológica que consuma tanto aspectos 

cognitivos, quanto afetivo-relacionais, competentes à construção da aprendizagem no âmbito 

escolar,  para que o tema chegue à sala de aula de maneira efetiva e prazerosa. Apresentamos 

argumentos no sentido de se buscar construir uma educação emancipatória, crítica e libertadora 

em contraposição a posturas dogmáticas e doutrinárias na abordagem do tema.  

Expusemos um estudo do meio ora redimensionado pela síntese que promove novo 

percurso de reflexão, tendo em vista o fato de que não começou, nem terminou no trabalho aqui 

retratado. Considerado caso emblemático pelos estudantes, dada a convergência de 

pressupostos desafiadores, idealizados com a segurança de que aprenderíamos individualmente 

e em equipe, a proposta conquistou credibilidade pela diversidade de aspectos a serem 

examinados da realidade brasileira no chão em que se dão a acontecer. 

Assim, convidamos à reflexão acerda de uma proposta de abordagem de educação 

sobre a sustentabilidade a partir de metodologías dialógicas e criativas na perspectiva de se 

buscar um futuro reinventado a partir de uma prática verdadeiramente democrática no nosso 

cotidiano, bem como a retomada da utopia que nos permitirá sonhar, imaginar e criar uma 

“racionalidade ambiental”, numa relação em que o ser humano se sinta verdadeiramente parte 

da natureza, distante de um modelo de desenvolvimento excludente e predatório. Finalmente 

convidando os educandos a asumir o papel que cada um de nós deve ter nessa reinvenção da 

política, e no fortalecimento de laços de solidariedade entre os povos. 
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