
DÉCADA DAS NAÇÕES UNIDAS DA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2005-2014)

Durante  sua  57a sessão,  realizada  em  20  de  dezembro  de  2002,  as  Nações  Unidas
estabeleceram a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). A
iniciativa foi decorrente de uma proposta originada do governo do Japão, e foi apoiada por
quarenta e seis países.

A expectativa  é  que cada país  examine  atentamente  a  proposta  da Década das  Nações
Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que tem na Unesco, o organismo
responsável pela sua promoção.

A iniciativa é uma decorrência do projeto “Educação para um Futuro Sustentável”, criado
em 1994 como o  principal  mecanismo para a  aplicação das  recomendações relativas  à
educação, efetuadas pelas grandes conferências das Nações Unidas na década de 90 e pelas
convenções da diversidade biológica, mudança climática e desertificação.

O objetivo  da Educação para o  Desenvolvimento Sustentável  é  a  promoção de valores
éticos por intermédio da educação, na perspectiva da promoção de mudanças nos estilos de
vida das pessoas e na construção de um futuro sustentável.
Cumprindo a função da democratização da informação, o Ministério do Meio Ambiente,
por  meio  da  Diretoria  de  Educação  Ambiental,  disponibizou  alguns  dos  principais
documentos relativos à Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável1. Entre eles, destaca-se a Resolução no 57/254 das Nações Unidas, que institui a
Década  da  Educação  para  o  Desenvolvimento  Sustentável;  o  Plano  Internacional  de
Implementação; e alguns textos de base elaborados pela Unesco, na perspectiva de oferecer
as bases conceituais e a contextualização da Educação para a Sustentabilidade;  além do
Plano de Ação de Dakar, documento aprovado no Fórum Mundial de Educação em 2000
que contém a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

Acompanha  ainda  a  documentação  disponibilizada,  o  questionário  confeccionado  pelo
governo do México aplicado na América Latina e Caribe, a fim de obter uma primeira
sondagem  desta  região  acerca  da  iniciativa,  que  será  apresentada  na  Conferência
Internacional  “Educação  para  o  Desenvolvimento  Sustentável”,  a  ser  realizada  na
Universidade do Minho, Portugal, de 19 a 22 de maio próximo.

Nesse  sentido,  solicitamos  àqueles  que  desejem  responder  o  questionário,  que  o
encaminhem  diretamente  ao  responsável  do  governo  mexicano,  Dr.  Edgar  González-
Gaudiano,  para  seu  endereço eletrônico:  edgarg@sep.gob.mx.  Salientamos  que  o  prazo
limite para entrega do questionário vence em  20 de abril. Nesse sentido, recomendamos
àqueles  que  desejem  iniciar  um  processo  aprofundado  de  exame  e  reflexão  acerca  da
Década  da  Educação  para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  que  aproveitem  a  base  já
elaborada, para permitir comparações entre as análises realizadas.
Finalmente,  oferecemos a  seguir  algumas sugestões  de páginas na  Internet  que contém
informações adicionais a respeito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

1 Tendo em vista a urgência e relevância do assunto, os documentos apresentados encontram-se na língua
inglesa, embora estejamos empenhados na sua versão ao português.



 www.unesco.org  

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura

 www.unesco.org/education/tlsf  

Teaching and learning for a Sustainable Future

 www.gdrc.org/sustdev/un-desd  

Global Development Research Center

 www.ulsf.org/resources_decade_international.htm  

University Leaders for a Sustainable Future

 www.mofa.go.jp/policy/culture/education.html  

Draft Decade of Education for Sustainable Development

 www.esdtoolkit.org  

Education for Sustainable Development Toolkit

 www.sustainableliving.com.au/Un_Decade_of_EFSD.pdf  

Supporting the United Nations Decade on ESD

 http://campus.fct.unl.pt/campusverde/pt_PEDS.htm  

Programas Educativos para o Desenvolvimento Sustentável

 www.collectifjoburg2002.org  

Collectif Jo’Burg 2002


