
Movimento #SustentAção

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) tem como lema “Não deixar ninguém para

trás”. Esta ambição envolve a compreensão de um mundo interconectado, que só será alcançado a partir

da união de esforços e aceitação desta premissa como compromisso mútuo.

Em virtude dos crescentes desafios sociais, econômicos e ambientais vividos em todo o mundo

intensificados pela pandemia mundial da Covid-19, é notória a necessidade de refletirmos e,

principalmente, mudarmos nossas práticas em prol de uma sociedade mais justa e um meio ambiente

mais saudável.

É importante trazer uma nova demanda em relação à qualidade das ações de planejamento e exigir um

esforço por parte de toda a sociedade por meio de uma governança participativa, capaz de incorporar

uma percepção global dos desafios a serem trabalhados e superados. A construção dessa governança

depende diretamente da Educação para Sustentabilidade como elemento central para direcionar

esforços, no sentido de construir uma sociedade civil organizada, capaz de se mobilizar, compreender e

expressar demandas coletivas.

A Educação para a Sustentabilidade teve sua importância reconhecida nas conferências internacionais

sobre sustentabilidade, como: Rio-92, Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20 e

Acordo de Paris, sendo apontada como um caminho fundamental para possibilitar e facilitar o

atingimento de todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030, além de ser

promotora de significativas transformações na sociedade.1

Nós reconhecemos que a Educação para a Sustentabilidade não é responsabilidade somente do setor da

educação formal, perpassando, também, pela educação informal e não formal, por todos os setores,

instituições e indivíduos envolvidos na busca do desenvolvimento sustentável, bem como na conexão e

sinergia entre eles.

Assim, conclamamos toda a sociedade (instituições, governos, terceiro setor e indivíduos) a repensar o

seu papel na educação para que consigamos estabelecer mudanças para um futuro mais sustentável e

justo. É necessário estimularmos a capacidade de compreensão de todos os indivíduos da sociedade

sobre os desafios da sustentabilidade ao encorajar a reflexão sobre suas próprias ações, tendo

consciência dos seus impactos e das suas relevâncias nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e

culturais, tanto na escala local quanto na global. Ao mesmo tempo, é nosso dever estimular o

empoderamento de indivíduos para se tornarem agentes de mudanças de si mesmo e da sociedade, por

meio de processos sociopolíticos, atuando de modo participativo e democrático, e para que tenham

condições de buscar soluções alinhadas com a sustentabilidade para si mesmos, para sua comunidade e

seu país, para nós e toda sociedade mundial, agora e no futuro.

Para tanto, a educação precisa se transformar e todos, juntos, precisamos ser a ferramenta chave para

essa transformação ao compartilhar experiências, vivências e conhecimentos legítimos, estimular a

participação social e o diálogo na construção de uma sociedade mais sustentável.

O Programa de Pós Graduação em Práticas de Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS), em comemoração

ao seu 10° aniversário, convida você a se juntar a esta missão e a dar um importante passo na

construção de um elo mais duradouro entre acadêmicos, tomadores de decisão e sociedade.

Vamos juntos?

1Objetivo 4 - Meta 4.7 - Nações Unidas: Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma
cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.  Acesso em 30 de março de 2020. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/ods/4/

Referências Bibliográficas: Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Objetivos de aprendizagem, UNESCO 2017; Reserarch and Innovation
in Education for Sustainable Development, WIM LAMBRECHTS AND JAMES HINDSON, 2016; Education for Sustainable Development - A roadmap, UNESCO
2020.

http://www.agenda2030.org.br/ods/4/


COMO SE ENGAJAR?

Nosso objetivo é criar uma rede de pessoas e instituições que queiram trabalhar juntas para construir

um futuro mais sustentável. Assim, propusemos um conjunto de sugestões para posicionamentos e

ações,  em âmbito local, que podem ganhar escalas regionais e nacionais, e que vão ao encontro da

construção da Educação para a Sustentabilidade.

Nossos compromissos (PPGPDS)

● Organizar e realizar anualmente o Seminário Práticas em Desenvolvimento Sustentável

● Elaborar e divulgar E-book gratuito com o tema Educação para Sustentabilidade derivado do

10º. Seminário Práticas em Desenvolvimento Sustentável

● Promover a Educação para a Sustentabilidade dentro do Programa por meio de abordagem

interdisciplinar

● Divulgar o movimento #SustentAção nas redes sociais e estimular  as universidades, os

programas de graduação e pós graduação e os parceiros a participarem do movimento

Indivíduos

● Divulgar o movimento #SustentAção nas minhas redes sociais e estimular os amigos, parentes e

conhecidos a participarem do movimento

● Atuar como propagador(a) da importância dos temas de sustentabilidade na minha família,

amigos, conhecidos e comunidade

● Refletir sobre minha participação e responsabilidade na mudança socioambiental que desejo

promover através das práticas de participação democrática e de consumo

● Entender minha responsabilidade e a importância de compartilhar conteúdo de fontes seguras e

confiáveis dos mais diversos temas, conscientizando, assim, os  outros sobre a importância da

checagem das fontes de informação

Produtores de conteúdo (Digital Influencers, Youtubers, blogueiros, entre outros)

● Divulgar o movimento #SustentAção nas minhas redes sociais e estimular amigos, parentes e

conhecidos a  participarem do movimento

● Apresentar o conteúdo do canal e, quando possível, correlacionar com os temas e debates da

sustentabilidade

● Entender minha responsabilidade e a importância de compartilhar conteúdo de fontes seguras e

confiáveis,  conscientizando os  outros sobre a importância da checagem das  fontes de

informação

Escolas e Educadores

● Divulgar o movimento #SustentAção entre parceiros e estimular os alunos, responsáveis e

comunidade a  participarem do movimento

● Entender minha responsabilidade e a importância de compartilhar conteúdo de fontes seguras e

confiáveis e de conscientizar outros sobre a importância da checagem de fontes

Iniciativa privada

● Divulgar o movimento #SustentAção nas redes sociais e estimular os parceiros, os  fornecedores

e outros atores a  participarem do movimento

● Ter sua atuação balizada pelos ODS da ONU, inserindo-os em sua estratégia de negócio e ações

empresariais

A lista de ações descritas está longe de ser exaustiva e reflete apenas algumas das inúmeras ações sustentáveis
que podemos fazer para nos engajar em prol da Educação para a Sustentabilidade.
Identificou mais algum ator e/ou parceiro que poderia entrar nesse movimento com a gente? Nos avise!

Sugira você também mais formas de engajamento e ações. Entre em contato conosco pelo e-mail:

sd10.ppgpds@gmail.com

A assinatura de adesão ao movimento #SustentAção não formaliza nenhum tipo de vínculo  institucional e/ou pessoal com a UFRRJ e o PPGPDS.
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