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RESUMO 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DE 

CASO NA ONG OSCATMA 

 

AUTORA: Dayse Costa Vieira da Silva 

ORIENTADOR: Igor Gadioli Cavalcante 

 

 

As práticas de educação relacionadas ao desenvolvimento sustentável são necessárias para a 

formação de cidadãos com uma consciência de questões socioambientais.  Esta pesquisa 

aborda a educação para o desenvolvimento sustentável como processo útil para a formação 

cidadã de alunos e educadores. A pesquisa é um estudo de caso único de abordagem 

qualitativa e foi realizada com uma ONG que desenvolve um projeto de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável.  Os dados foram obtidos através de entrevistas, relatos e 

conversas informais, e os resultados apontam como as práticas de educação voltadas para o 

desenvolvimento sustentável contribuem para a formação cidadã dos alunos e educadores em 

termos atitudinais, bem como de consciência socioambiental e capacitação profissional; os 

dados demonstram, ainda, como tal prática educacional promove o desenvolvimento 

sustentável da comunidade local. 

 

 

Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento 

sustentável. Organizações Não Governamentais. 
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ABSTRACT 

 

 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  

A CASE STUDY IN THE NGO OSCATMA 

 

AUTHOR: Dayse Costa Vieira da Silva 

ADVISOR: Igor Gadioli Cavalcante 

 

 

The practices of education concerning sustainable development are necessary for developing 

 citizenship with an awareness of social and environmental  issues. This research addresses 

education for sustainable development as a necessary process for the pursuit of the 

development community of local and citizen training of participants. The research had a 

qualitative approach and was carried out through the single case study method with an NGO 

that develops a project addresing the theme of education for sustainable development. The 

data were obtained through interviews, reports and informal conversations, and the results 

show how education practices focused on sustainable development contributes to the 

citizenship of students and educators who participate in the project, as well as to the 

sustainable development of the local community. 

 

 

Keywords: Education for Sustainable development. Sustainable development. NGOs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “desenvolvimento sustentável” é utilizado nos discursos da sociedade civil e 

organizações há muito tempo. Essa expressão denuncia o esgotamento de matérias-primas 

provenientes de recursos naturais que não são renováveis (CAMPOS et al., 2007).  Com o 

esgotamento de recursos naturais, as organizações devem adotar uma postura de não agredir o 

meio ambiente e colaborar com o desenvolvimento social, realizando ações que promovam a 

qualidade de vida e o bem estar de toda a população, independente do porte ou da área de 

atuação da organização (LEAL, 2009). 

Segundo a Constituição Federal de 1988, conforme artigo 225, § 1o, inciso IV, "todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 

Bursztyn e Rocha (2005) afirmam que as Organizações Não Governamentais (ONGs) 

em todo o mundo consideram a participação social como indispensável para o 

desenvolvimento sustentável.  Essa participação deve estar presente em todos os níveis de 

escolha, para que todas as comunidades possam compartilhar do empenho para alcançar o 

desenvolvimento e desfrutar de seus benefícios, que apontam a edificação de uma nação 

socialmente mais digna. 

As organizações da sociedade civil de interesse público cresceram no país nos últimos 

anos; isso ocorre, em parte, devido ao aumento das discussões sobre a sustentabilidade e 

desenvolvimento regional. Essas instituições auxiliam na promoção do desenvolvimento, 

estabelecendo medidas que conduzem soluções econômicas combinadas com a conservação 

ambiental, mediando os conflitos locais e incentivando a colaboração entre diferentes grupos 

sociais (FAVARETO; GALVANESE, 2014). 

Sabemos que, para assegurar um futuro digno e com qualidade de vida para a 

humanidade, é necessário garantir o respeito ao planeta em que vivemos. Devemos 

compreender as questões sobre nossa sociedade, nosso meio ambiente e nosso mundo. A 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma prática essencial para provocar 

indivíduos, organizações e sociedades a olhar para o futuro com prudência e atenção 

(UNESCO, 2005). Por meio do desenvolvimento sustentável e a inclusão de métodos 

educacionais, pretende-se melhorar a qualidade de vida da sociedade e cultivar o equilíbrio 

com o ecossistema (ALCÂNTARA; NISHIJIMA; SILVA, 2012).  
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Segundo a Unesco (2005), a EDS deve ser um fato concreto para todos: indivíduos, 

organizações e governos, em todas as decisões habituais e ações, de modo a deixarmos como 

legado para as próximas gerações um mundo sustentável e mais seguro.  

Um exemplo de intervenção da sociedade civil organizada através da EDS  ocorre na 

ONG OSCATMA (Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente), 

situada no município de Barra dos Coqueiros, Sergipe, a qual instituiu um projeto de 

formação de jovens sob o tema de “desenvolvimento sustentável”. Através das interações 

sociais com a comunidade, podemos observar qual a importância da promoção de EDS para 

os jovens do município, e como a ONG pode instigar o desenvolvimento sustentável local.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Desde os primeiros passos, o indivíduo passa por influências e processos de educação 

que são necessários à constituição de sua subjetividade e humanidade (FRANCO, 2015). 

Segundo Benfica (2008), o desenvolvimento sustentável poderá ser alcançado através da 

educação. Uma educação que oriente e interfira nas mudanças em torno das relações 

humanas, sociais e ambientais da era atual (CARNEIRO; DICKMANN, 2012). 

Conforme as discussões acerca da sustentabilidade se tornam mais profundas e 

abrangem mais pessoas e organizações da sociedade, percebemos que a solução para as 

dificuldades ambientais é complexa (TROMBETTA, 2014). O desafio da sociedade atual é 

conseguir, a partir da educação, ultrapassar o nível teórico e gerar uma mudança de atitude 

que leve a ações tangíveis e transformadoras da realidade, não se limitando ao ambiente de 

ensino, alcançando assim a sociedade de forma geral. A sustentabilidade busca a 

transformação de práticas habituais e a formação de uma sociedade mais igualitária e justa 

(BENFICA, 2008). 

Menezes e Vidal (2004) afirmam que, para se construir uma sociedade com igualdade 

social, é necessário um tipo de consciência que guie a população por uma concretização das 

mudanças locais necessárias. As ONGs que atuam na área do desenvolvimento social podem 

contribuir de forma ativa para uma sociedade mais justa e sustentável. As que estão 

envolvidas na formação educacional provêm mudanças na forma de ensinar e transformam a 

relação dos indivíduos com conhecimento e aprendizagem (BRUNSTEIN; KIRSCHBAUM; 

RODRIGUES, 2008). 
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Diante do exposto, será utilizada como problema para esta pesquisa a seguinte 

questão: Como a ONG OSCATMA consegue estimular o desenvolvimento sustentável local, 

através de práticas de EDS, proporcionadas pelo Projeto Juventude e Desenvolvimento 

Sustentável (PJDS)1? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como a educação para o desenvolvimento sustentável promovidos pela ONG 

OSCATMA, através do Projeto Juventude e Desenvolvimento Sustentável, pôde contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da comunidade local e formação cidadã de alunos e 

educadores. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar as práticas para o desenvolvimento sustentável da ONG OSCATMA. 

b) Investigar como a educação para o desenvolvimento sustentável transforma as práticas dos 

alunos e educadores do projeto. 

c) Identificar como o projeto contribui para o desenvolvimento sustentável da comunidade 

local.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável atual considera, além do cuidado com a 

natureza, o desenvolvimento econômico e contempla assuntos referentes à igualdade e à 

justiça social. É importante a criação de condições e instrumentos adequados para planejar 

iniciativas eficazes de desenvolvimento local, com capacidade de promover um 

desenvolvimento sustentável nas comunidades locais, abarcando aí a esfera da justiça social. 

São escassas as organizações de direção local aptas a instigar a atividade coletiva e estruturar 

os distintos agentes locais em torno de propósitos comuns ao desenvolvimento (FREY, 2003). 

 

                                                             
1 Nome fictício. Não obtivemos autorização para a divulgação do nome do projeto, por isso optamos pela 

utilização de pseudônimo, reafirmando a postura ética desta pesquisa. 
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Os movimentos sociais e populares e as ONGs têm alertado a sociedade sobre os 

prejuízos causados ao meio ambiente e aos seres humanos por políticas públicas que não 

consideram a sustentabilidade. As ONGs estão se mobilizando na busca de uma educação do 

desenvolvimento sustentável, visto que, sem uma ação de ensino eficaz, de nada valerão os 

projetos de despoluição e de preservação do meio ambiente (GADOTTI, 2005). 

Segundo Lima e Santos (2015), a educação para sustentabilidade está relacionada aos 

aspectos sociais, ecológicos, econômicos, culturais e éticos, e uma das grandes preocupações 

da atualidade está em conseguir educar as pessoas para que o planeta pare de sofrer as 

degradações ambientais aceleradas causadas pelo homem e para que o indivíduo aprenda a 

desenvolver uma consciência ampla, que considere os aspectos econômicos, ambientais e 

sociais.  

Roesch (2002) aborda que a gestão das ONGs passou a despertar o interesse nos meios 

acadêmicos por conta da expansão do setor, que ocorre principalmente pela redução de 

políticas sociais promovidas pelo Estado. Esse interesse também ocorre por conta das 

alterações na gestão organizacional das ONGs, já que com a redução de financiamentos, essas 

instituições se veem forçadas a encontrar novas maneiras de se auto-sustentar por meio de 

atividades comerciais e parcerias com o setor privado, ou com o Estado. 

A justificativa para este estudo vem da sugestão de pesquisa indicada por Campos, 

Latrônico e Sartori (2014); segundo eles, a pesquisa a partir do tema desenvolvimento 

sustentável deve ser discutida com resultados práticos. Uma das maneiras de observar tais 

resultados práticos é abordando esse conceito dentro do ambiente de ensino, discorrendo 

sobre ações que envolvem o meio ambiente e seres humanos (FIGUEROA; LUCENA; 

OLIVEIRA, 2015).  

Dessa forma, é importante fazer uma abordagem do ambiente de ensino que desperta 

no indivíduo a capacidade de sensibilizar a comunidade para a “construção de conhecimentos, 

valores, habilidades, atitudes e competências voltadas para a constituição de uma sociedade 

de direitos, ambientalmente justa e sustentável” (BRASIL, 2012, p.10). Novas formas de 

educação devem ser procuradas para transformar as práticas sustentáveis em nível local e 

global, não se omitindo as dificuldades e transtornos que surgem em nosso planeta 

(GADOTTI, 2009). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 Os primeiros questionamentos acerca dos recursos naturais necessários para a 

continuação do crescimento econômico apareceram no começo da década de 70 

(COLOGNESE; STOFFEL, 2015). Dessa forma, foi surgindo a consciência de que “a vida na 

Terra não se reconstrói sozinha e que é preciso a ação humana nesse contexto, para que as 

futuras gerações possam conhecer um meio ambiente sadio e equilibrado” (RICHETER; 

VERONESE, 2014, p. 2). Segundo Elkington (2012, p. 20), a sustentabilidade é definida 

como o “princípio de assegurar que nossas ações hoje não limitarão a gama de opções 

econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as gerações futuras”.  

Martins e Silva (2014), afirmam que, com o surgimento de novos conceitos como 

sustentabilidade, o eco desenvolvimento, a produção mais limpa, o gerenciamento ambiental e 

a qualidade total na área empresarial, dentre outros, foram acentuadas as relações entre 

preservação ambiental, crescimento econômico e atividade das organizações. Assim, os temas 

ambientais, incorporados aos mercados e às estruturas sociais regulatórias da economia, 

tornam-se elementos importantes nas estratégias de crescimento das instituições, podendo 

ocasionar tanto ameaças como oportunidades para as organizações. 

É necessário que ocorra uma adequação a essa nova realidade. A população, os 

gestores e as organizações têm papel decisivo nesse novo cenário, e é nas organizações onde 

mais urge se implantar novas medidas sustentáveis, com o propósito de reduzir os problemas 

ambientais e aliar o desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente (LINS; 

SILVA, 2009). 

De acordo com Lorek e Spangenberg (2012), o desenvolvimento sustentável é definido 

por duas condições: a primeira se refere ao convívio de acordo com os limites ecológicos, e a 

segunda, compreende atender às necessidades econômicas, sociais e ambientais de toda a 

população. Na visão dos autores, uma economia sustentável se constrói atendendo as 

necessidades humanas, priorizando as primordiais da população mais carente. 

A sustentabilidade é uma prática que aborda os modos de pensamento sobre o mundo 

e às condições de prática pessoal e social que induzem: à formação de indivíduos com valores 

éticos, independentes e realizados; as comunidades desenvolvidas em torno de acordos 

conjuntos, flexibilidade e igualdade; os princípios sociais e organizações participativas, 
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transparentes e justas; e as práticas ambientais que apoiam a biodiversidade e as ações 

ecológicas (HILL, et al. 2003 apud UNESCO, 2005). 

Sachs (2004) aborda que o desenvolvimento sustentável tem como finalidade 

responder à problemática, entre os objetivos sociais e econômicos, com uma gestão 

ecologicamente prudente. A autora sugere um modelo que alinhe três pilares: ambiental, 

social e econômico. A busca é direcionar ações de dinamismo econômico que sejam sensíveis 

ao fenômeno de degradação ambiental, conciliando o desenvolvimento humano e o meio 

ambiente, questionando assim as formas de desenvolvimento praticadas, causadoras de 

pobreza e deterioração ambiental. 

A Figura 1 mostra que essas três dimensões devem estar unidas. A dimensão social é 

atribuída à comunidade, capital humano e toda a sociedade; já a dimensão ambiental está 

relacionada aos recursos naturais de uma entidade ou sociedade, contemplando a necessidade 

de se aliviar o impacto ambiental negativo compensando o que não é possível equilibrar. A 

dimensão econômica leva em conta outros aspectos do setor que a empresa opera, referentes à 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços (ELKINGTON, 2012). 

 

Figura 1 – Tripé da sustentabilidade 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base em ELKINGTON (2012). 

 

SUSTENTABILIDADE

Social

EconômicaAmbiental
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Segundo Mendes (2009), a dimensão social é responsável pela transformação do 

comportamento dos indivíduos e é intensamente influenciada pela dimensão econômica. A 

dimensão ambiental surge devido aos efeitos negativos nos ecossistemas, que deixa uma 

situação preocupante quanto à continuidade da vida na Terra, esta também é afetada pelas 

outras duas dimensões. Assim, existe uma necessidade em equilibrar as dimensões 

apresentadas como uma forma da sociedade buscar o desenvolvimento sustentável. 

  Os três pilares da sustentabilidade sugerem um sistema em que três tipos de 

capacidades sejam realizadas simultaneamente. A sustentabilidade econômica sugere o 

empenho da geração atual em melhorar a sua qualidade de vida, a sustentabilidade social 

busca um equilíbrio das condições de vida entre ricos e pobres, e a sustentabilidade ambiental 

a capacidade das gerações futuras não serem afetadas pela satisfação das necessidades da 

geração atual (HORBACH, 2005 apud CAMPOS; LATRÔNICO; SARTORI, 2014). 

No Brasil, existe um avanço em relação ao conceito de sustentabilidade e à aplicação 

de métodos adequados para proporcionar opções eficientes de desenvolvimento sustentável. 

As organizações que exercitam a procura pela gestão socioambiental estão conseguindo 

diversos proveitos de maneira intangível, como valorizar a imagem da empresa e sua 

reputação, além de solidariedade, projetos, e outros (ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz; 

KRUGLIANSKAS, 2009). 

Existe um grande número de empresas que buscam a preservação do meio-ambiente 

onde estão inseridas, medida que se faz necessária pelo cumprimento à legislação, 

atendimento aos anseios dos consumidores e também como forma de promoção social 

(MARKOSKI; PESSOTTO; ROSA, 2014). A preocupação com um sistema sustentável 

representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os 

sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades (JACOBI, 2003). 

A comunidade tem um papel importante para a busca de um mundo sustentável. A 

partir do momento em que a sociedade começa a participar das decisões e estabelecer um 

canal de comunicação junto à gestão local, ela passa a protagonizar a concretização da 

qualidade de vida. Segundo Bursztyn (2001), a participação é um dos deveres do 

desenvolvimento sustentável. Por isso é fundamental que cidadãos atuem no processo de 

decisão e que cresçam as políticas de desenvolvimento integradas. 

O desenvolvimento sustentável surgirá somente de um processo democrático com 

participação social. Todo indivíduo precisa se conscientizar dos problemas globais, e 

compartilhar responsabilidades localmente. A noção de responsabilidade compartilhada é 
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estimulada por experiências, ideias e desejos da população local as quais contribuem para 

uma participação ativa. A colaboração dos tomadores de decisões locais, juntamente com 

outros atores e grupos relevantes da comunidade, é condição básica ao alcance do tão 

esperado desenvolvimento local sustentável (BURSZTYN; ROCHA, 2005). 

Com o crescimento das organizações não governamentais e o enfraquecimento das 

estruturas de governo, o poder público se torna cada vez mais flexível à presença de novos 

agentes de decisões. As organizações de todo o mundo comprometidas com o 

desenvolvimento começaram a aderir à participação social como artifício primordial para seus 

processos internos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Energia da Dinamarca 

(2000), a comunidade deve ser induzida a uma participação motivada, não devendo ser 

conduzida apenas pelas leis. É necessário que a sociedade sinta a responsabilidade pessoal e 

moral mediante o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma das 

condições essenciais para o desenvolvimento humano. As relações sociais devem ter respeito 

à justiça social, diversidade e ecologia (FERREIRA; PEREIRA, 2008). 

Segundo Sachs (2004), há uma ampliação da responsabilidade das organizações de 

todo porte ou área de atuação, que são levadas a analisar a gestão de impactos de suas 

atividades sobre o mundo natural e o social, analisando os fatores econômicos e expandindo o 

olhar para o futuro, provocando a tomada de medidas estratégicas nesse novo cenário.  

Dentre essas medidas, a EDS surge como meio transformador de consciência da 

sociedade sobre o meio ambiente, ampliando estratégias capazes de atrair a atenção da 

população, muitas vezes inerte a problemas que atingem todo o mundo. Só é possível 

consolidar a EDS se ações práticas forem tomadas. A participação de cada indivíduo refletirá 

em uma sociedade mais consciente, mas é preciso que ocorra um trabalho em conjunto na 

busca por uma essa nova realidade (BRASIL, et al., 2015). A educação voltada para a 

sustentabilidade será o tema abordado na próxima seção.  

 

2.2 EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EDS) 

 

A sustentabilidade está adquirindo gradualmente foco em distintas áreas do 

conhecimento. Tal como vimos na seção anterior, a ideia de desenvolvimento sustentável vai 

além da noção de se economizar recursos naturais. É pensar em uma prática mais vasta, que 

abranja as categorias econômica, social e ambiental (ALCÓCER, et al., 2015). A educação é a 

principal forma de conduzir o ser humano ao desenvolvimento, induzindo sua capacidade de 
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integração com a natureza e sociedade (SANTOS, 2002). 

 Segundo Trombetta (2014), através da educação é possível constituir uma cultura 

sustentável, por meio de uma revolução influenciadora capaz de causar transformações 

necessárias para fazer frente ao cenário de globalização em que nos encontramos. O nosso 

futuro invoca um novo modelo de convívio e semelhança dos humanos entre si e em relação à 

natureza.  

A EDS deve incitar a autoconfiança e a responsabilidade de agentes de transformação 

das relações com o mundo natural e social. Ela é o principal meio de mudança para o 

desenvolvimento sustentável; estimula o pensamento orientado para o futuro e incentiva os 

valores, condutas e modos de vida importantes para este futuro sustentável, além de fomentar 

tomadas de decisão que considerem a igualdade, a economia e ecologia em âmbito mundial e 

em longo prazo (UNESCO, 2005). 

De acordo com Brunstein, Fischer e Godoy (2013), a EDS abrange uma forma de 

conhecimento que encoraja as pessoas a explorarem não só os pilares sustentáveis (ambiental, 

econômico e social), mas também a diversidade perante enfoques políticos, sociais, culturais e 

tecnológicos.  

A EDS deve ser um processo dinâmico, interativo e participativo que vise a formação 

integral das pessoas, provocando nos cidadãos a responsabilidade sobre seus direitos e 

deveres, participação, igualdade e solidariedade (UNESCO, 2005). Esse tipo de educação 

estabelece uma forma de ensino permanente apoiado no respeito a todas as formas de vida, 

nos valores e atitudes que estimulam a transformação humana, social e manutenção ecológica, 

que ainda “estimula a formação de sociedades justas e ecologicamente equilibradas, que 

conservam entre si relações de interdependência e diversidade” (FÓRUM 

INTERNACIONAL DAS ONGs, 1992, p.1).  

A EDS tem a tarefa de preparar o indivíduo, ensinar sobre os problemas 

socioambientais do mundo atual, construindo conhecimentos específicos para a atuação em 

função da qualidade de vida e preservação do meio ambiente, dando-se a devida importância 

aos valores éticos (DIAS, 2004). Segundo Unesco (2005) os principais valores que a EDS 

deve instigar são: respeito pelos direitos humanos; dignidade a toda a população do mundo; 

compromisso com justiça social e econômica; respeito e o comprometimento pelos direitos 

humanos das futuras gerações; respeito e cuidado pela ampla sociedade e toda a suas 

diferenças; respeito pela variedade cultural e o pacto de criar uma cultura de tolerância que 

seja local e global, de não violência e de paz.  
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A educação voltada para a sustentabilidade não tem o propósito de prestar atenção 

somente ao meio ambiente, mas às consequências das nossas ações.  A nossa conduta em 

harmonia com uma nova consciência procura valores e princípios que precisamos adquirir 

para outra percepção de mundo. Educar para a cidadania sugere que as pessoas inseridas nesse 

contexto consigam uma visão de mais cooperatividade e menos competitividade entre 

comunidades (GADOTTI, 2005). Segundo Jacobi (2003) o conhecimento atribui um espaço 

cada vez mais expressivo na motivação das pessoas em alterar as formas de participação 

social e a busca pela qualidade de vida. Os canais multimídia, internet e educação para a 

cidadania representam a possibilidade de sensibilização da comunidade.  

A EDS deve ter em vista o alcance de valores: educar a partilha de valores e princípios 

baseados no desenvolvimento sustentável; ser interdisciplinar e holística: educar para o 

desenvolvimento sustentável como tema transversal; ampliar o raciocínio crítico e a 

capacidade de achar solução para os problemas: instruir a ter segurança diante dos obstáculos 

e desafios em relação ao desenvolvimento sustentável; utilizar as diversas formas de didática: 

a palavra, a arte, o debate, a vivência, e os vários métodos de ensino; instigar a técnica 

participativa da tomada de decisão: fazer com que os discentes compartilhem das decisões 

sobre como irão estudar; ser aplicável: unir as experiências de conhecimento na vida pessoal e 

profissional e; estar rigorosamente interligado com a vida local, discutindo tanto os problemas 

locais quanto os globais, utilizando formas de expressões mais recorrentes aos alunos. Em 

suma, a EDS deve incluir diversas formas de desenvolvimento humano, envolvendo os 

desafios urgentes que o planeta enfrenta (UNESCO, 2005).  

Calder, Cox e Fien (2010) abordam algumas características que podem ser utilizadas 

na relação ensino/aprendizagem para a formação do indivíduo voltada para o 

desenvolvimento sustentável. Educação para os valores: as atitudes e os princípios pelos quais 

nos norteamos alteram a maneira como convivemos com os outros e com as nossas práticas na 

natureza, esses aspectos apresentam grande importância para alcançar um futuro sustentável; 

aprendizagem fora do ambiente de ensino: fornecer aos alunos atividades de ensino de alta 

qualidade, fora da sala de aula e em circunstâncias relevantes, é importante para ajudar os 

educandos a admirar as suas primeiras experiências de diferentes aspectos. Caso esse tipo de 

oportunidade seja incentivada, provoca também o exercício de habilidades e de 

questionamento, de avaliação e solução de problemas nas circunstâncias do dia a dia; 

resolução de problemas da comunidade: a solução de problemas locais, promove chance de 

praticar competências e ajuda a desenvolver os importantes objetivos de cidadania, que 
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abordam aprendizagens necessárias para um futuro sustentável. 

Grande parte dos educadores trabalha para expandir o emocional e intelectual na 

prática dos indivíduos, ajudando a desenvolver ao máximo esses aspectos em todo cenário 

sociocultural ou socioambiental que estejam inseridos. Gerar valores concretos e positivos nos 

discentes, sobre o ensino, sobre eles mesmos, sobre o mundo à sua volta e sobre sua função 

neste mundo, estabelece componente essencial que os educadores buscam provocar nos 

aprendizes: “desenvolver-se como uma pessoa íntegra, tornando-se cidadãos ativos e 

responsáveis, descobrindo o gosto pelo aprendizado para o resto da vida, conscientizando-se 

da sua força e seu potencial” (UNESCO, 2005, p 45). 

O ambiente de ensino é o lugar onde jovens aderem coletivamente a uma linguagem 

incentivadora e diferente. Os novos conhecimentos podem impulsionar o empenho sobre a 

sustentabilidade. Se os alunos produzirem conhecimento através de uma cultura participativa, 

estão se integrando de maneira mais ampla e transversal, na medida em que também praticam 

o que aprendem. Os ambientes educacionais de projetos de EDS ligados à comunidade 

impulsionam a mudança através da cooperação (SCHMIDT, 2011). 

Para abordar a EDS com os alunos, “é preciso que eles tenham consciência de que 

podem ser agentes transformadores, que podem mudar a realidade ao seu redor, e que essa 

realidade transformadora, transbordará em várias outras realidades” (COSTA; 

NASCIMENTO; SARAIVA, 2008, p. 85).  

Arruda, Jacobi e Raufflet (2011) defendem que as práticas educativas para a 

sustentabilidade devem ser um processo integrador, ou seja, deve fortalecer valores de 

coletividade, solidariedade e diversidade. Segundo Guimarães e Palmeira (2002) a EDS é uma 

educação para a solidariedade, que possui valor indispensável à sociedade, e é construída com 

base na importância e respeito à diferença individual e coletiva, reconhecendo esta diferença 

como elemento enriquecedor e não como barreira.  

O papel da educação nos debates a respeito da sustentabilidade ultrapassa a relação 

ensino/aprendizagem discutidas em sala de aula; essa discussão deve prosseguir para a 

participação em projetos fora do ambiente de ensino juntamente com a comunidade imediata, 

tendo em vista resultados efetivos para a população local (ARAÚJO; MENDONÇA, 2009). 

Segundo a Unesco (2005. p. 43), “a educação é a melhor oportunidade de promover e enraizar 

os valores e comportamentos que o desenvolvimento sustentável exige”. 

Gadotti (2009) colabora com a ideia de que a EDS deve ir além da discussão teórica e 

dar exemplo de uma vida sustentável para alcançar o futuro sustentável almejado. A EDS 
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refere-se à aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores que orientam e impulsionam as 

pessoas a viverem mais sustentavelmente suas vidas. Educar para o desenvolvimento 

sustentável é educar para tornar seres humanos conscientes e responsáveis crises ecológicas e 

sociais que atingem o planeta.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é caracterizada como exploratória, pois objetiva analisar os 

aprendizados desenvolvidos pelos jovens, com os princípios da EDS e desenvolvimento 

sustentável, através das práticas da ONG OSCATMA e do PJDS. Segundo Flick (2009), esse 

tipo de pesquisa procura conhecer mais densamente o assunto abordado, para obter mais 

clareza sobre o tema, seguindo uma direção que se volte para a descoberta. 

A pesquisa terá abordagem qualitativa, permitindo assim aprofundar a questão de 

pesquisa, e proporcionar a interpretação e expectativas dos participantes. A busca da realidade 

social é o principal objetivo da pesquisa qualitativa. Porém, este conhecimento é 

interpretativo. Conhecer a realidade não é explicá-la causalmente, mas interpretá-la 

adequadamente a partir dos sentidos dos próprios atores sociais. A representação geral sobre a 

interpretação/compreensão pode acontecer em três categorias e níveis: conhecimento 

intuitivo: capacidade de aprender significados pessoais inerentes a um contexto social; 

conhecimento através da experiência; conhecimento mediante a identificação pessoal, 

empática ou simpática. Estas três categorias se distanciam do conhecimento estatístico e 

levam ao conhecimento pessoal (BLAXTER; HUGHES; TIGHT, 2002).  

O método para pesquisa será o estudo de caso, segundo Yin (2001), este tipo de 

método tem como intuito solucionar problemas de pesquisa que utilizam o “como” e o 

“porque”. O estudo de caso foi o método escolhido, pois é um procedimento que busca 

estudar um acontecimento atual e sua situação no mundo real. Essa metodologia é utilizada 

em vários casos, para fornecer mais conhecimento dos elementos particulares, coletivos, 

organizacionais e sociais. A pesquisa realizada com a ONG OSCATMA, foi um estudo de 

caso único, pois exigiu uma verificação atenta ao caso.  

Existem diversas maneiras de obter informação nos estudos de caso. Os dados podem 

ser conseguidos através de verificação de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, 

observação espontânea, observação participante e análise de artefatos físicos (GIL, 2002). 

Nesta pesquisa foi realizada a coleta de dados secundários, através de pesquisas no site da 

empresa, que complementam e enriquecem os dados, e também a partir de depoimentos, 

observações no cenário de pesquisa, conversas informais e entrevistas semi-estruturadas. 

A entrevista, segundo Yin (2001), é dedicada a abordar o entrevistado de forma a 

atender às necessidades da linha de pesquisa. Boehs e Maffezzolli (2008), afirmam que a 

entrevista pode captar histórias e experiências únicas dos participantes, facilitando o 

conhecimento da realidade pesquisada pelo entrevistador. As entrevistas desse estudo foram 
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semi-estruturadas com questões abertas e fechadas, possibilitando ao participante discorrer 

sobre o tema abordado. Boni e Quaresma (2005) abordam que esse tipo de entrevista tem um 

contexto semelhante ao de uma conversa informal. 

O ponto diferenciado do método de estudo de caso está “na sua capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências: documentos, artefatos, entrevistas e observações” 

(YIN, 2001, p 27).  

 

3.1 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

 Esta pesquisa foi realizada na ONG OSCATMA, fundada no ano de 2003 no 

município de Barra dos Coqueiros/SE. Atualmente o município está em desenvolvimento e 

crescimento territorial, com muitos empreendimentos habitacionais, comércio e indústrias. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), o município 

de Barra dos Coqueiros tem população estimada em 29,248 habitantes, com maioria na faixa 

etária entre 15 e 59 anos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é de 2,2 

em uma escala de 0 a 10, e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,649 em uma 

escala de 0 a 1. Como referência podemos utilizar os índices da capital Aracaju, por exemplo, 

que tem o IDEB em 2,9 e o IDH em 0,770. 

A ONG tem como missão atender as necessidades da população local através de 

projetos de educação ambiental, turismo e lazer.  Dentre algumas ações praticadas pela 

OSCATMA, destacam-se as palestras educativas durante a Semana da Água e do Meio 

Ambiente e a Campanha de Limpeza nas Praias e Rios do Município (OSCATMA, 2016). 

Para desenvolver sua missão, a ONG formaliza algumas parcerias. Em 2014 a parceria foi 

consolidada com a Fundação Mundo Sustentável2, que originou para a ONG o início do 

PJDS.  

A fundação Mundo Sustentável, sediada na cidade de São Paulo, é uma Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua há mais de 15 anos com a missão 

de construir soluções de desenvolvimento junto às comunidades. A OSCIP tem projetos em 

vários estados do Brasil; em Sergipe, através da parceria realizada com a OSCATMA, foi 

implantado o PJDS. O projeto utiliza uma definição atual de cidadania, que une 

desenvolvimento social e sustentabilidade, e tem como finalidade oferecer qualificação aos 

jovens e impulsioná-los a serem atuantes do desenvolvimento da sua comunidade. Através de 

                                                             
2 Nome fictício. Não obtivemos autorização para a divulgação do nome da empresa, por isso optamos pela 

utilização de pseudônimo, reafirmando a postura ética desta pesquisa. 
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métodos educacionais e tecnológicos, promove-se a formação de indivíduos atentos a temas 

como arte e cultura, meio ambiente e economia (MUNDO SUSTENTÁVEL, 2016)3. 

A fundação Mundo Sustentável iniciou o PJDS em 2010, utilizando como metodologia 

temas e práticas sobre sustentabilidade, com o objetivo de desenvolver alunos com uma 

educação além da vivenciada nas escolas. O PJDS tem o propósito de instigar nos jovens uma 

percepção sobre sua participação social, ao mesmo tempo em que estimula os cuidados sobre 

sua individualidade. Os resultados obtidos são as mudanças comportamentais dos alunos, nas 

relações familiares e na escola, bem como o direcionamento ao início das atividades 

profissionais em setores relacionados à sustentabilidade (MUNDO SUSTENTÁVEL, 2016). 

O PJDS da Fundação Mundo Sustentável foi escolhida como uma das cinco melhores 

práticas de sustentabilidade do Brasil em 2015, de acordo com o Ranking Benchmarking de 

Sustentabilidade. O projeto é dividido em cinco módulos: sustentabilidade, trilha social, 

ambiental, arte e cultura e educomunicação, além do módulo central de informática que 

habilita os alunos para o pacote Office (Windows, Word, Excel, PowerPoint), Internet e 

digitação (MUNDO SUSTENTÁVEL, 2016). Esse módulo de informática é o foco de atração 

para o jovem e também o eixo central do curso, que é praticado e ensinado no decorrer de 

todos os módulos.  

O módulo “Trilha Social” tem um olhar diferente para a comunidade. Através desse 

módulo, são aplicados questionários com a população nos bairros, procurando observar as 

necessidades locais. Com os dados levantados, é viabilizado a implantação de algum projeto 

que beneficie a comunidade. O intuito é agir e mobilizar. O módulo “arte e cultura” 

recomenda em sua metodologia o aprendizado com o convívio, e possibilita um olhar para as 

artes e a cultura do município e do estado por meio de visitas a lugares históricos. No PJDS 

realizado na OSCATMA, já foram feitas visitas no Museu da Gente Sergipana, planetário, 

Espaço Zé Peixe e Mercado Albano Franco, entre outros. No módulo ambiental, são 

realizados trabalhos com recicláveis e com plantas. Os jovens também são incentivados a 

realizar campanhas sobre o desperdício e a poluição da água, e economia de energia. Já o 

módulo de sustentabilidade traz uma definição desse conceito e estimula atitudes sustentáveis 

no dia a dia dos educandos, para que aprendam a cuidar de si, do próximo e do planeta. No 

módulo educomunicação, é ensinado o que é a comunicação e como utilizá-la para educar 

através de alguns dos seus meios. Este módulo é colocado em prática geralmente no 

encerramento do curso. No último encerramento foram feitos vídeos, mas em outros anos já 

                                                             
3 Pseudônimo. Não consta nas referências, preservando assim a identidade da empresa. 
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foram realizadas entrevistas com uma artesã e um pescador, atuantes da comunidade local.  

O projeto está na ONG desde 2014.2 e recebe 40 jovens a cada semestre, com faixa 

etária de 14 a 24 anos, divididos no turno da manhã e tarde, com duas turmas em cada turno. 

Cada turma tem 10 alunos, e aulas de 1 hora e meia, que acontecem de segunda a quinta. 

Somente na primeira turma (2014.2) foi necessária a divulgação. Em 2015 e 2016, foram 

formadas duas turmas por ano, a cada semestre foi necessária seleção, realizada através de um 

questionário aberto com seis perguntas sobre o interesse e opinião dos candidatos. Também 

foi necessária seleção na turma que iniciou em março deste ano (2017), que tiveram 60 

inscritos. A consultora de projetos da OSCATMA, afirmou que cada aluno que termina indica 

outro colega, e assim as vagas são preenchidas sem precisar de uma grande divulgação 

(ENTREVISTA, 07/03/2017). Depois de terminarem o curso, os alunos que mostram 

interesse têm a oportunidade de continuar atuando no projeto como voluntários. Como o 

número de candidato está aumentando a cada ano, também é realizada uma seleção tanto para 

instrutores como para alunos. Atualmente o PJDS conta com 10 voluntários e 3 educadores. 

Para atender melhor os jovens, antes do início do projeto a ONG precisou fazer uma 

melhoria em seu espaço físico; A reforma foi possível com o investimento realizado pela 

fundação Mundo Sustentável. Com o investimento, foram comprados 11 computadores e 11 

bancadas de apoio, 40 cadeiras, 1 ar condicionado, 1 projetor de slides, 1 impressora e ainda 

foi feita a pintura e reforma do local onde ocorrem as aulas do projeto. Além disso, foi 

possível a construção de dois banheiros, e um salão em um espaço que não tinha utilidade 

para a ONG. Todos os investimentos foram possíveis com a economia de recursos feitas pela 

OSCATMA, cuja eficiência impressionou a própria fundação que forneceu os recursos, pois a 

previsão de benfeitorias e aquisições para o orçamento obtido era bem menor. Quando a 

coordenadora de projetos sociais da Fundação Mundo Sustentável foi fazer a vistoria da 

reforma ficou impressionada com as melhorias realizadas na ONG com o investimento 

recebido.  

 

3.2 PARTICIPANTES  

 

O meu contato inicial com a ONG foi realizado por telefone, ocasião em que falei com 

a consultora de projetos sobre meu interesse de pesquisa; ela se mostrou muito receptiva à 

ideia de participar da pesquisa e percebeu isso como uma forma de dar visibilidade à ONG e 

aos projetos que são realizados na Organização. Quando formalizei minha entrada no cenário 

de pesquisa, o semestre do curso já estava acabando; com isso, realizei apenas duas visitas à 
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sede da ONG, onde é ministrado o PJDS, e acompanhei a formatura dos alunos do segundo 

semestre de 2016. No primeiro momento, os educadores estavam mais reservados com 

relação à ideia de participarem da pesquisa. Mas com alguns dias de convívio, consegui 

contato mais denso tanto com os educadores, quanto com a presidente e a consultora de 

projetos da ONG. Todos foram muito acolhedores às minhas abordagens e questionamentos. 

A partir disso, consegui mais dados de pesquisa através de três entrevistas: duas com os 

educadores e uma com a consultora de projetos da ONG. Fiz também observação no cenário 

de pesquisa e tive conversas informais por celular e presencialmente. Utilizei pseudônimos 

para realizar a análise com o intuito de manter uma postura ética da pesquisa e preservar a 

identidade dos participantes.  A seguir, apresento dados dos três educadores do PJDS, José, 

Lucas e Antony, da presidente da ONG, Maria e de Angel, a consultora de projetos. 

Antony tem 17 anos e foi aluno do PJDS no segundo semestre de 2015. Em 

entrevista, ele relatou que escolheu ser instrutor por que se identificou com o projeto. Como 

todos os educadores, começou como voluntário auxiliando o instrutor e depois passou a 

ministrar as aulas do projeto. Antony foi o primeiro jovem educador, ainda com 16 anos, a 

participar do curso estadual de formação de educadoras e educadores em economia solidária 

do estado de Sergipe, no qual foram abordadas práticas sobre conteúdos de educação popular, 

economia solidária, ferramentas pedagógicas participativas, meio ambiente e juventude. Antes 

de ser educador do PJDS, Antony trabalhava de forma autônoma como vendedor na loja de 

artesanatos de sua mãe. Ele sempre morou no município, e apenas em um ano estudou em 

Aracaju; os outros anos foram feitos nas escolas da Barra dos Coqueiros. Atualmente, além de 

ser educador do PJDS, está terminando o último ano do ensino médio.  

José tem 19 anos e também foi aluno do projeto no segundo semestre de 2015; em 

entrevista ele revelou que teve vontade de ser voluntário a partir do final do curso. O que mais 

despertou sua atenção foi o tema da sustentabilidade, por que ele não tinha nenhum 

conhecimento sobre o assunto. José já participou de outros projetos no município como a 

geladeira cultural, que faz grafites em geladeiras e as transforma em estantes de livros, e 

participou também do movimento chamado “É Nós na Rua”, um grupo de dança que existia 

na Barra dos Coqueiros. Sempre morou no município, e antes de ser educador já tinha 

trabalhado como ajudante de pedreiro. Atualmente é instrutor do PJDS, faz curso no Senai de 

assistente técnico da tecnologia da informação, no programa o Jovem Aprendiz da Petrobrás, 

e está no segundo ano do Ensino Médio. 
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Lucas tem 17 anos e foi aluno do projeto na primeira turma do PJDS em 2014.2; ele é 

atuante na ONG desde 2012, quando participou de um projeto de educação ambiental, 

chamado “5 Erres”. Depois que terminou seu curso do PJDS, a consultora de projetos e a 

presidente da ONG o chamaram para ser voluntário, e logo depois passou a ser educador 

social.  Ele participa de alguns projetos culturais do município, e está terminando o ensino 

médio. Mora na Barra dos Coqueiros desde que nasceu, e antes de ser educador trabalhou 

apenas em um bar na praia da Atalaia nova. 

A presidente da ONG OSCATMA, Maria, é cozinheira e salgadeira, e está na ONG desde 

a fundação em 2003. É natural da Barra dos Coqueiros, onde nasceu e reside há 51 anos. A 

consultora de projetos da ONG OSCATMA, Angel é formada em pedagogia, possui 

especialização em educação ambiental e gestão de recursos hídricos. Antes de atuar na ONG, 

já trabalhou com projetos sociais pela Fundação de Desenvolvimento Comunitário do Sergipe 

(FUNDESE), atendendo a população carente de Aracaju; além disso, criou uma cooperativa 

de trabalho e participou de conselhos municipais da Barra dos Coqueiros. Está aposentada 

pela Empresa de Desenvolvimento Agroropecuário de Sergipe (EMDAGRO), onde 

trabalhava na formação de associações. Mora em Aracaju, mas desde 2000 está todos os dias 

na Barra dos Coqueiros.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Realizamos a análise considerando a intervenção social da ONG na comunidade, com 

enfoque no desenvolvimento sustentável. Dentro do contexto da EDS, abordaremos a 

formação cidadã dos jovens considerando os seguintes aspectos: consciência sustentável e 

capacitação/ empregabilidade. 

 

4.1 INTERVENÇÃO SOCIAL E CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL  

 

A primeira forma de intervenção social da OSCATMA que reconhecemos ocorreu via 

parceria com a fundação Mundo Sustentável. A consultora de projetos da ONG realizou uma 

pesquisa e constatou que fundação Mundo Sustentável coordena vários projetos de educação 

ambiental em outros estados; a partir disso, ela sugeriu uma proposta de parceria através das 

redes sociais da empresa, já que ainda não existia nenhum dos seus projetos em Sergipe. 

(ENTREVISTA, 07/03/2017). A coordenadora de projetos sociais da Mundo Sustentável foi 

conhecer a sede da OSCATMA, e assim a parceria se efetuou.  No relato a seguir, a 

consultora de projetos aborda essa passagem: 

 

Ela veio conhecer a sede falando que tinha recebido um comunicado da coordenação 

sobre o nosso interesse, mas os projetos da Mundo Sustentável só eram feitos em 

parcerias com o poder público; eles só têm convênios com as prefeituras, nunca 

tinham realizado os projetos com ONG. Eu sugeri que fizessem um teste de 

experiência com a gente. Eles toparam e estão conosco. (ENTREVISTA, 

07/03/2017). 

 

Além da iniciativa da gestora da OSCATMA de trazer o Projeto Juventude e 

Desenvolvimento Sustentável para o município, é importante o fato de a fundação Mundo 

Sustentável estar aberta a novas parcerias. Favareto e Galvanese (2014) afirmam que a união 

entre instituições são fundamentais para a busca do desenvolvimento sustentável. Essa nova 

parceria estabeleceu um diálogo entre ONG e a fundação Mundo Sustentável, e com o PJDS 

houve a implantação de projetos concretos para a população local, influenciando assim a 

qualidade de vida do município. 

A parceria com a ONG contribui para o desenvolvimento sustentável da população 

local a partir das ações que realiza juntamente com alunos, educadores e comunidade. Lucas é 

um dos educadores do projeto e foi aluno na primeira turma; em uma das entrevistas, ele 

afirma que o programa lhe trouxe um olhar diferente para a comunidade e para o meio 

ambiente: “começamos a ter um olhar mais detalhista, mais preocupado com o município” 

(ENTREVISTA, 15/02/2016).  
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O PJDS proporciona ao jovem maior conhecimento sobre o município. Segundo a 

consultora de projetos da ONG no módulo “Trilha social” do curso, os jovens saem do 

ambiente de aprendizado e vão conhecer algumas partes institucionais do município. Eles 

fazem entrevistas com os funcionários das secretarias do município e percebem aquilo que 

está precisando melhorar (ENTREVISTA, 07/03/2017).  Um exemplo de atuação da ONG foi 

a realização de uma ação em uma escola da Barra dos Coqueiros. Também a partir do módulo 

“Trilha Social”, os alunos observaram os lugares da cidade onde poderia ser feita alguma 

melhoria, tal como Antony, outro educador do projeto, explica a seguir: 

 

A intervenção vem da [o módulo] Trilha Social. É através dela que escolhemos o 

local, pois os alunos fazem a entrevista pelo município, e ao mesmo tempo 

observam lugares para ser transformados na intervenção territorial. Quando chegou 

o momento de fazer a intervenção, duas turmas escolheram um local e outras duas 

escolheram outro, então estava dividido. Um queria fazer paisagismo, outro pintura 

na escola, outros uma biblioteca em praça. Então decidimos unir todas as ideias e 

fazer em um só local, que foi na escola [Professor José Franklin] (ENTREVISTA, 

10/02/2017). 

 

Depois da escolha do local, alunos, educadores e direção decidiram pela realização do 

paisagismo do jardim e um espaço de integração na sala de leitura. A transformação territorial 

na escola teve o intuito de melhorar a aparência interna e externa da instituição e também 

integrar comunidade e escola.  Através das experiências, ideias e desejos da população local, 

os alunos aderiram à noção de responsabilidade sobre o município. Conquistaram também 

uma das condições do desenvolvimento local sustentável, que é a coparticipação dos gestores, 

alunos e educadores, bem como da população do município, na transformação realizada na 

escola (BURSZTYN; ROCHA, 2005). A consciência dos alunos, dos gestores da ONG e de 

cada membro da comunidade foi de grande importância na busca do desenvolvimento 

sustentável (LINS; SILVA, 2009).  

Nas figuras 2 e 3 podemos observar os trabalhos realizados pelos alunos e educadores 

do PJDS na transformação da escola. Eles confeccionaram os objetos durante o período das 

aulas a partir dos ensinamentos do curso e efetivaram a transformação em novembro de 2016. 

A figura 2 mostra o espaço de integração e sala de leitura. As estantes para livros foram feitas 

com caixotes de feira, os puffs foram produzidos com garrafas plásticas e o porta objetos que 

está no centro da mesa de madeira, foi confeccionado com caixas de leite. Já as decorações da 

parede, foram criadas usando CDs. A figura 3 mostra o paisagismo do jardim da escola, feitos 

com pneus, flores e plantas ornamentais. 
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Figura 2- Espaço de integração  

 

 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 4 

 

Figura 3- Paisagismo da escola 

 

  

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 

                                                             
4 Disponível em: <https://www.facebook.com/oscatma/?fref=ts>. Acesso em: 02 fev. 2017. 

 



32 
 

  

 No relato a seguir, podemos observar a experiência de Lucas em relação à ação 

realizada na escola: 

 

Assim, foi uma coisa diferente, foi um dia de fazer a diferença. Pegar um local que 

estava ocioso e dar mais um verde, colocar um jardim. Foi um sentimento de alegria 

poder participar disso, juntamente com os outros alunos do PJDS, com a ajuda dos 

diretores, professores e os alunos da escola também (ENTREVISTA, 10/02/2017). 

 

Percebemos no relato de Lucas a importância da integração com os alunos do projeto e 

com a comunidade. Desta forma, a EDS vivenciada durante o projeto capacitou alunos e 

educadores a promover transformações sociais e ambientais efetivas dentro da escola, gerando 

uma ação participativa entre os membros da ONG (alunos, educadores e gestores) e também 

da comunidade (diretores, professores e alunos da escola), dando oportunidade para o 

crescimento individual dos participantes e para o desenvolvimento social no município. 

Quando Lucas expressa que “foi um sentimento de alegria participar”, ele reafirma a noção de 

que a EDS pode fornecer soluções e transformações da realidade, não só sob o aspecto 

econômico e material, como também sob o aspecto pessoal e social, considerando os 

sentimentos e emoções para uma vida solidária e feliz (GUIMARÃES; PALMEIRA, 2002).  

Como percebemos, a experiência da intervenção trouxe para os participantes da ação, 

novas habilidades e novas formas de aprendizado. Dentre elas, Antony ressalta o quanto 

aprendeu sobre trabalho em equipe e o trabalho com parcerias (ENTREVISTA, 10/02/2017); 

Lucas também percebeu uma forma de aprendizado, como podemos observar no relato a 

seguir: 

 

Para mim foi muito bom, pois eu nunca tinha passado por uma experiência assim. 

Acrescentou muito aprendizado, pois aprendemos a ter mais cuidado com o meio 

ambiente, e tivemos uma visão diferente no sentido de preservar a escola, foi uma 

experiência diferente para os alunos também. [...] Nós fizemos puffs com garrafas 

pets, porta treco, porta livro (estantes) com caixotes, xícaras para colocar plantas. 

Aprendemos a utilizar pneus para colocar no jardim (arborização) (ENTREVISTA, 

10/02/2017). 

 

A partir da experiência de intervenção em um colégio do município, foi possível 

colocar em prática os ensinamentos sobre reutilizar, reciclar e compartilhar conhecimento. Na 

figura 4, observamos o processo de confecção dos puffs com garrafas pet, e a figura 5 mostra 

a pintura dos pneus pelos alunos.  
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Figura 4 – Confecção dos puffs de garrafa pet  

 

 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
 

Figura 5- Pintura dos pneus 

 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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A transformação territorial promoveu a união dos alunos e demonstra como o papel da 

EDS vai além da sala de aula. Essa discussão precisa avançar para a participação em projetos 

diretamente com a comunidade externa, visando resultados eficazes para a população local 

(ARAÚJO; MENDONÇA, 2009), tal como ocorreu no caso da transformação da escola. A 

partir da ideia de transformação houve a integração entre ONG, alunos e escola e a efetivação 

em resultados práticos. 

Antony afirma que eles têm a intenção de “fazer a manutenção das ações que 

realizaram e colocar em prática outra ideia que não tiveram condições de fazer, colocar 

lixeiras de recicláveis nos corredores da escola” (ENTREVISTA, 10/02/2017). Com isso, a 

ONG fortalece métodos adequados para proporcionar opções eficientes de desenvolvimento 

sustentável, conseguindo proveitos como solidariedade, possibilidade de novos projetos, entre 

outros (ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz; KRUGLIANSKAS, 2009). Além disso, 

reafirma a ideia de participação como um dos deveres do desenvolvimento sustentável. As 

transformações já realizadas na escola, bem como as futuras, têm a finalidade de diminuir os 

estímulos à degradação ambiental e social; por isso é fundamental que, como cidadãos, os 

alunos atuem no processo de decisão e mudanças dos problemas locais (BURSZTYN, 2001). 

 No município, a ONG teve a iniciativa de divulgar o PJDS após descobrirem que em 

algumas escolas o laboratório de informática estava sem utilidade, tal como a consultora de 

projetos relata a seguir: 

 

A gente teve a ideia de sair daqui da ONG com os projetos e fazer a divulgação fora. 

Os educadores chegaram dizendo que em duas escolas os laboratórios de 

informática estavam sem utilidade. Juntamente com Lucas e José fomos às escolas 

visitar, falar com a direção, olhar o laboratório, e sugerir a implantação do projeto. 

Na escola estadual professor José Franklin a direção disse que tinha interesse, 

fizemos a intervenção territorial lá que foi mais um ponto para nós, pois eles 

reconheceram nosso trabalho (ENTREVISTA, 07/03/2017). 

 

A partir da ociosidade do laboratório de informática, a ONG visualizou a oportunidade 

de fornecer o curso na escola, o que além de dar uma nova utilidade ao laboratório, também 

daria oportunidade aos alunos para desenvolver outras habilidades através dos módulos do 

PJDS. Ao sugerir a implantação do projeto para alunos da rede de ensino do município, a 

ONG aumenta sua intervenção na comunidade local, pois prioriza necessidades essenciais da 

população, sendo uma das condições do desenvolvimento sustentável (LOREK; 

SPANGENBERG, 2012).  
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A atuação do curso no desenvolvimento das comunidades contribui para a formação 

de cidadãos mais conscientes, pois assim eles abordam a sustentabilidade com uma prática 

pessoal e social que induz à formação de indivíduos com valores éticos, independentes e 

realizados (HILL, et al. 2003 apud UNESCO, 2005).  

Além da questão social presenciada durante os processos de intervenção da ONG no 

município, percebemos a consciência ambiental adquirida pelos jovens durante o PJDS. Um 

dos temas discutidos durante o projeto é a questão ambiental. Com temas dessa natureza 

sendo abordados, parece ocorrer mudanças nas práticas dos alunos, conforme notamos no 

relato de José, ex-aluno e agora educador do PJDS: 

 

A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, ele me deu uma visão diferente 

em relação ao meio ambiente. Antes eu não tinha noção sobre sustentabilidade e 

meio ambiente. Qualquer papel de bala eu jogava na rua, jogava todo tipo de lixo, 

depois do curso tive consciência que isso não vai agradar o meio ambiente, só vai 

destruir (ENTREVISTA, 10/02/2017). 

 

José demonstra que obteve um olhar de preservação e preocupação com o meio 

ambiente depois que entrou no curso, quando relata que desenvolveu uma postura diferente e 

mais consciente em relação ao lixo que jogava na rua. Percebemos a EDS como 

influenciadora na formação de indivíduos com consciência de hábitos sustentáveis, que 

consideram a preservação do meio ambiente como um dos princípios para a uma vida digna e 

de qualidade (SANTOS, 2002). Além de mudar sua consciência, o relato a seguir também 

evidencia sua postura agora mais cidadã: 

 

Antes eu não tinha conhecimento, jogava plástico de bala, qualquer coisa na rua. 

Hoje eu tenho a mente totalmente mudada. Até um papel de bala que eu vejo alguém 

jogar na rua, eu pego e guardo no bolso para jogar depois no lixo [...]. Em casa todo 

mundo já sabe que tem que jogar o lixo no lixo (ENTREVISTA, 15/02/2017). 

 

Percebemos que José mostra uma mudança de atitude em relação ao descarte do lixo e 

também sua influência sobre aqueles que estão à sua volta para a tomada de atitude que 

considere a preocupação com o meio ambiente. Adotando medidas responsáveis, José se 

adequa a um fator essencial para a construção de um mundo sustentável, que sugere que cada 

cidadão esteja consciente e se responsabilize pelos problemas globais que atingem a todos, 

tentando resolver aqueles que estão ao seu alcance (BURSZTYN; ROCHA, 2005). Ao relatar 

“passei para minha mãe em casa, pra minha família”, ele demonstra ser um agente 

transformador de sua comunidade, expandindo as mudanças realizadas no seu dia a dia para a 

sua família.  
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Além da mudança na consciência ambiental, percebemos um desenvolvimento de 

atitudes e práticas mais sustentáveis dos participantes. A mudança de atitude é percebida no 

relato de Lucas; segundo ele, uma nova forma de sustentabilidade foi aprendida com o curso, 

a qual considera não só o cuidado com o planeta, mas também com o próprio indivíduo. 

 

Tivemos outro conceito, a sustentabilidade integral não é somente olhar para a 

forma sustentável, e sim olhar o próximo dentro de si. Cuidar do próximo. Também 

é uma forma de ser sustentável. Olhar você, depois o próximo e depois o planeta 

(ENTREVISTA, 10/02/2017). 

 

Com essa nova visão de sustentabilidade, Lucas passa a ter um pensamento diferente 

em relação ao tema, pois analisa primeiro sua responsabilidade individual, logo a seguir a 

responsabilidade coletiva, para só assim pensar no cuidado com o planeta. Lucas descreve que 

antes do curso não tinha essa percepção; ele “não se importava”. Hoje ele tem uma visão mais 

cidadã, que valoriza o meio ambiente e cada ser humano, não só os bens materiais 

(ENTREVISTA, 10/02/2017). Reconhecendo o seu papel ecológico e também sua 

responsabilidade com cada ser humano, Lucas passa a contribuir com o propósito da EDS de 

constituir uma sociedade orientada por princípios baseados na relação com o planeta e a 

sustentabilidade social (FERREIRA; PERREIRA, 2008). Ao repensar sua postura de não “se 

importar”, Lucas manifesta que essa forma de educação motiva a mudança social e provoca 

uma revisão de valores e atitudes (SANTOS, 2002). Gadotti (2009) salienta que educar para o 

desenvolvimento sustentável é educar para tornar seres humanos conscientes e responsáveis 

pelas crises ambientais e sociais que atingem o planeta.  

 

4.2 EMPREGABILIDADE/CAPACITAÇÃO 

 

As transformações sociais não cessam na prática ecológica dos alunos. Percebemos 

uma revisão de atitudes também no relato de José, que o fez aprimorar seu aspecto social. 

Segundo ele, antes de passar pelo curso, era um jovem tímido e reservado, de poucas palavras. 

Percebeu então sua mudança nesse aspecto quando, após o projeto, precisou passar por um 

teste de seleção para o programa jovem aprendiz, e conseguiu interagir com facilidade: 

 

 

Antes de ter feito o curso, eu creio que eu não passaria nem do teste de seleção por 

que eu era muito vergonhoso. Para passar no teste de seleção tinha que fazer 

entrevista, e eu não ia conseguir falar na entrevista. Eu era tímido, não falava nada, 

praticamente (ENTREVISTA, 15/02/2017). 
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Esse relato foi reiterado em uma conversa com a presidente da ONG. Ela comenta que 

José era tão tímido que ficava do outro lado da rua antes da aula começar, a ponto de ser 

preciso ir buscá-lo para participar dos encontros. Ele não olhava nos olhos das pessoas quando 

conversava e vivia sempre calado. Segundo a presidente, a forma como ocorreu essa 

transformação é uma alegria para a OSCATMA, mas a responsabilidade não é totalmente da 

ONG ou do PJDS; é principalmente dele, que escolheu essa mudança (CONVERSA 

INFORMAL, 15/02/2017). É possível perceber com os relatos acima que o curso trouxe para 

esse jovem um desenvolvimento em sua postura. José aprimorou habilidades sociais, e essa 

mudança favoreceu sua relação com o grupo e também sua postura fora do curso, aumentando 

a sua empregabilidade. A EDS colabora com o desenvolvimento emocional e intelectual na 

prática dos alunos, ajudando-os a desenvolverem-se em todo cenário social onde estejam 

inseridos, como pessoas íntegras, cidadãos ativos e conscientes da sua força e potencial 

(UNESCO, 2005). Antony relata que essa mudança de comportamento é sentida com os 

alunos em geral no decorrer do curso: ao chegarem, eles geralmente se mostram muito 

tímidos, mas com o tempo começam a interagir (ENTREVISTA, 10/02/2017).  Arruda, Jacobi 

e Raufflet (2011) defendem que a formação do cidadão ocorre com as práticas educativas que 

despertam no indivíduo a mudança de comportamento e atitudes, a participação social e 

coletiva.  

Como forma de desenvolver o aprendizado na prática dos alunos, durante o curso são 

realizadas algumas oficinas de sustentabilidade ambiental, nas quais os educandos aprendem a 

usar materiais recicláveis para criar novos objetos. A partir das oficinas, os alunos têm a 

oportunidade de usar esse aprendizado fora do projeto, incitando sua criatividade e a 

possibilidade de usar materiais que poderiam ser descartados. Na figura 6 podemos ver a 

realização de uma das oficinas, onde é feito o trabalho com caixas de leite, que dão origem 

aos porta objetos mostrados na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

  

Figura 6- Confecção porta objetos 

 

 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 

 

Figura 7: Porta objetos de caixa de leite 

 

 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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As oficinas do PJDS incitam nos alunos novas formas de criar e reafirmam a 

importância do trabalho em equipe. Em uma das oficinas realizadas, os alunos aprenderam a 

fazer bolsas de caixas de leite; a partir disso, uma aluna que já saiu do curso começou a 

confeccionar as bolsas para vender. Lucas relata que ela “começou a fazer bolsas de caixa de 

leite a partir das oficinas que fazemos durante o curso. E agora faz para prendas de 

aniversários. De acordo com cada tema, ela usa tecidos diferentes. Ela faz para vender” 

(ENTREVISTA, 15/02/2017). A experiência dessa aluna demonstra a importância de se 

formar profissionais que integrem educação e meio ambiente, abrindo possibilidades para 

uma atuação ecológica sustentada por princípios de criatividade e capacidade de formular e 

aprimorar práticas guiadas pela delegação de poder e pela justiça ambiental e social 

(GADOTTI, 2005). Na figura 8, temos uma dessas bolsas: 

 

Figura 8- Bolsa de caixa de leite 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A importância do curso para adquirir novos meios de renda foi notória, no caso dessa 

aluna que aprendeu a confeccionar um bem de consumo em uma das oficinas PJDS. Além do 

estímulo por novos aprendizados, a EDS instiga nos alunos confiança, responsabilidade e 

capacidade de transformar suas relações com o mundo social e natural (UNESCO, 2005). Isso 

também ocorreu no caso de José, que depois do PJDS obteve confiança e conseguiu uma 

mudança de postura que o ajudou em uma entrevista de seleção de um curso.  

 



40 
 

  

Podemos perceber, ainda formação escolar e profissional desses jovens através do 

módulo central (informática). Na experiência de Lucas, a informática ajudou a desenvolver 

suas atividades escolares: 

 

Eu não utilizava antes do projeto não, eu nunca tive interesse em questão de 

informática. Foi quando tive a necessidade, passei a estudar em Aracaju e os 

professores pediam trabalhos em slides para fazer apresentação de seminários, essas 

coisas. Foi no mesmo tempo que eu comecei a fazer o curso aqui, aí intercalou tudo 

(ENTREVISTA, 15/02/2017). 

 

José também fala sobre a necessidade de utilizar a informática para outras atividades, 

fora do ambiente do curso, quando comenta que os alunos “aprendem a fazer slides e podem 

usar nos trabalhos de escola, e já utilizam isso” (ENTREVISTA, 15/02/2017). Além disso, os 

jovens relatam que a experiência do curso pode ser usada para futuras entrevistas. “Após o 

curso, os alunos relatam que tiveram uma ótima experiência de aprendizagem, que eles vão 

levar para outras atividades. Através do que eles aprenderam aqui, vários já passaram em 

entrevistas que envolvem informática e outros temas” (ENTREVISTA COM LUCAS, 

15/02/2017). Notamos nas falas de José e Lucas que a EDS desenvolvida durante o PJDS 

prepara os alunos e disponibiliza conhecimentos específicos e qualidades necessárias para 

atuar de forma produtiva no campo profissional. Com isso, os alunos obtêm mais qualidade de 

vida e ainda adquirem postura de preservar o meio ambiente, dando importância aos valores 

éticos (DIAS, 2004). 

Ao tratar sobre o futuro, os participantes relatam que toda a experiência durante o 

curso, seja como aluno ou educador, contribui para sua postura no mercado de trabalho:  

 

A gente sai daqui com uma bagagem bem preenchida, bem preparado. De se tornar 

um profissional bem capacitado e mais preparado para o mercado de trabalho. 

Várias ações que nós participamos aqui influencia na nossa postura no mercado de 

trabalho, podemos ter mais facilidade. [...] O profissionalismo que eu aprendi aqui 

vai me ajudar bastante em qualquer área que eu escolher. (ENTREVISTA COM 

LUCAS, 15/02/2017). 

 

José relata que o conhecimento e a experiência vividos trazem mudanças no lado 

pessoal e influenciam na postura no mercado de trabalho. Ocorre “uma transformação 

completa” (ENTREVISTA, 15/02/2017). A transformação completa à qual José se refere, está 

relacionada à responsabilidade conquistada pelos jovens; como alunos, eles desenvolvem uma 

postura consciente em relação ao cuidar e preservar o meio ambiente, e como educadores, 

conseguem profissionalismo que pode ser usada em qualquer área do mercado de trabalho, 



41 
 

  

conforme vimos na fala de Lucas.  A consultora de projetos da ONG, afirma que com o 

projeto os jovens obtêm conhecimento não só de informática, “mas também na questão do 

meio ambiente, cidadania, desperdício de água e energia, e em todo emprego isso é essencial. 

Então o curso se torna muito importante, e aplicável ao mercado de trabalho” 

(ENTREVISTA, 07/03/2017). Santos (2002) explica que a EDS tem o papel de fornecer 

informação e conhecimento que capacite os educandos. Essa capacitação deve fornecer para o 

indivíduo a possibilidade de uma escolha consciente em todos os setores de sua vida, em 

especial no setor profissional. Agregando conceitos de várias disciplinas como meio 

ambiente, cidadania e informática, os alunos conseguem compreender melhor o mundo em 

que vivem, e se formam como cidadãos e profissionais com disposição para confrontar as 

adversidades do mundo social. Com isso, a EDS estimulou nos alunos aptidão de pensamento 

orientada para o futuro e incentivou valores, conduta e modos de vida importantes para um 

futuro sustentável (UNESCO, 2005). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou as ações promovidas pela ONG OSCATMA através de um dos 

projetos da organização, que tem como base o tema do desenvolvimento sustentável e suas 

práticas de educação. A partir da literatura abordada foi possível descobrir os princípios e as 

finalidades do desenvolvimento sustentável, assim como da EDS, que também aborda a 

consciência sustentável que cada cidadão deve ter para um futuro digno e de qualidade. As 

entrevistas e depoimentos coletados possibilitaram uma percepção maior do PJDS no 

cotidiano e práticas dos alunos. 

Com os resultados obtidos na análise, foi possível compreender a promoção do 

desenvolvimento sustentável por parte da ONG. Através do envolvimento entre comunidade e 

organização; notamos uma forma de intervenção social por parte da OSCATMA a partir das 

ações realizadas na escola do município e também com a busca de novas parcerias. Além 

disso, o projeto oferecido pela ONG, em parceria com a fundação Mundo Sustentável, 

influencia a postura de cidadão dos jovens. Com os ensinamentos do curso eles conseguem 

obter um pensamento consciente em relação ao meio ambiente e ao descarte apropriado do 

lixo. Os relatos dos educadores e suas experiências enquanto alunos apontam uma mudança 

de comportamento e atitudes que os levam a praticar a sustentabilidade, olhando sua 

responsabilidade individual, a responsabilidade coletiva, e aumentando suas preocupações nos 

cuidados com o planeta. 

Outro fator abordado na pesquisa foi a capacitação dos alunos. Algumas das ações do 

PJDS impulsionam os educandos a novas formas de aprender e criar, que podem ser usadas 

fora do curso, como um meio de trabalho e geração de renda. Alguns dos jovens que passaram 

pelo projeto viram nos aprendizados das oficinas de sustentabilidade, promovidas durante o 

PJDS, uma oportunidade de emprego. Percebe-se também uma mudança em relação ao 

comportamento dos jovens, que com os trabalhos em equipe e ações fora do curso, 

desenvolvem uma presença mais participativa com a comunidade e com os colegas de curso, 

que influenciam o aspecto social, pessoal e até mesmo profissional, dando-lhes uma postura 

mais ativa e confiante. 

Esta pesquisa foi realizada, considerando os jovens de um município de Sergipe, 

analisando nesta pesquisa benefícios locais do desenvolvimento sustentável e da EDS. Sendo 

assim, como sugestão para pesquisas futuras, pode ser realizado o estudo de outros projetos, 

cujo tema aborde o desenvolvimento sustentável e as transformações promovidas pela EDS, 
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na vida dos jovens, considerando-se outro tipo de realidade local, podendo assim se abordar 

as possíveis relações existentes entre o cenário de pesquisa aqui investigado e outros.  

Dessa forma, esta pesquisa contribui para os estudos em torno da EDS e 

desenvolvimento sustentável. As pesquisas que abordam essa temática, não possuem uma 

abordagem prática dos temas no cotidiano da sociedade (CAMPOS; LATRÔNICO, 

SARTORI, 2014). Além disso, este estudo colabora para um pensamento mais preocupado 

com os assuntos relacionados à sustentabilidade, e parcerias entre ONGs. Abordando métodos 

de EDS voltados para a cooperação da comunidade e formação ampla de educadores e alunos, 

garantindo a transformação de conceitos em objetivos e ações, como forma de construir um 

futuro sustentável. 
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ANEXO A – FIGURAS DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO NA ESCOLA DO 

MUNICÍPIO 

 

Figura 9 - Tarefas no jardim da escola (1) 

 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

  

Figura 10 – Tarefas no jardim da escola (2) 

 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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Figura 11 – Trabalho com pneus (1) 

 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
 

Figura 12 – Trabalho com pneus (2) 

 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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Figura 13 – Construindo o jardim 
 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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Figura 14 – Pintura dos pneus 

 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 

 

Figura 11 – Arte nos pneus 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 
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Figura 12 – Confecção de objetos com garrafas pets 
 

 
 

Fonte: Página da OSCATMA no Facebook 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


